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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.



600

600 Teknoloji (Uygulamalı bilimler)
Kültürel değişmenin bir nedeni olarak teknoloji için 303.483'e, teknoloji 
sosyolojisi için 306.46'ya, belirli teknolojilere dayalı sanayilerin ekonomik 
özellikleri için 338.1-338.4'e, teknoloji transferi için 338.926'ya, uygun 
teknoloji için 338.927'ye ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 300 ile 600; 500 ile 600

Felsefe ve kuram 
Çeşitli

Patentler
Kullanmayın, 608'de sınıflayın

Ticari markalar ve hizmet markalan
Genel olarak hizmetlerden çok ürünler için kullanılan ticari markalarla 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ticari markalar ve hizmet markalarıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 
929.9'da sınıflayın

601
602

[.72]

603
604

Ticari çeşitli
Disiplinlerarası çeşitli ticari eserleri 380.1029’da; birey ve aile yaşamında 
kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili çeşitli ticari eserleri 640.29’da; mamül 
maddelerle ilgili çeşitli ticari eserleri 670.29'da sınıflayın

Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar
Teknik çizim, tehlikeli madde teknolojisi, insan 
türlerine göre tarih ve tanım

Teknik çizim
Mühendislik grafiklerini, teknik çizimleri burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgili teknik çizirnleri konuyla birlikte, l.Tablo'dan 0221 
notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin harita çizimi 526.0221, elektronik 
çizimleri 621.3810221

Mimari çizim için 720.284'e bkz.

Çizim odalarının düzenlenmesi ve organizasyonu, çizimlerin 
korunması ve saklanması

Belirli çizim yöntemleri ve kuralları
Bu numaranın, çizim yöntemleri ve kurallarıyla ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 604.2'de sınıflayın



.242

.243

.245

.25

Üretimin resimlenmesi
Teknik olmayan grafik çizimler

Harf, başlık, ölçek, ton, gölge kullanımı 

îzdüşümler
Ortografik, izometrik, küresel çizimler 
Perspektifler dahil

Kopyaların hazırlanması ve okunması
Örnek: Ozalitler, fotostatlar

Ozalitler için ayrıca 686.42'ye bkz.

[.6] Atık teknolojisi
628.4'e alındı

.7 Tehlikeli madde teknolojisi
Patlayıcı, yanıcı, yakıcı, mikroplu, zehirli, radyoaktif özellikte katı, sıvı ve 
gazların elde edilmesi, üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, taşınması, 
nakledilmesi, depolanması yöntemleri
Tehlikeli madde güvenliğiyle ilgili kapsamlı eserleri ve bunun sosyal 
yönlerini 363.17’de; belirli bir tehlikeli maddenin teknolojisini teknoloji ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin patlayıcılar 662.2; tehlikeli maddelerin belirli 
uygulamalanyla ilgili güvenlik tekniklerini 300 dışındaki uygulamayla 
birlikte l.Tablo'dan 0289 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin tehlikeli 
yol kaplama malzemeleriyle çalışırken uygulanan güvenlik teknikleri 
625.80289 (363.179

Bkz. Kılavuz 363.176 ile 604.7; 660.2804 ile 604.7

.8 İnsan türlerine göre tarih ve tanım [eski 609]
Temel numara olan 604.8'e l .Tablo'dan 081-089 notasyonunda —08'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin acemiler 604.880909, öğrenciler ve 
stajyerler 604.88375 [ikisi de eski 607.33]

Süreli yayınlar 
Örgütler

[.8] Teknoloji yönetimi
658'e alındı

607 Eğitim, araştırma, ilgili konular
.01-.03 Genel olarak, eski dünyada alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış

Temel numara olan 607.0'a 2.Tablo'dan 1 ya da 3 notasyonunuekleyin. 
Örneğin eski Roma 607.037

605
606

[.04-.09] Çağdaş dünyada belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Kullanmayın; 607.4-607.9'da sınıflayın



.1 Okullar ve kurslar

.2 Endüstriyel araştırma
Ürün araştırmalarını; tarihi, tanımsal, deneysel araştırmaları burada 
sınıflayın
Temel numara olan 607.2'ye 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Çin'de ürün araştırması 607.251
Yönetimde ürün planlamasını 658.5038‘de, yeni ve geliştirilmiş ürünler için 
araştırma yönetimini 658.57'de sınıflayın

.3 Eğitim ve araştırmanın diğer yönleri

[.33] Öğrenciler, stajyerler, çıraklar, acemiler
Çıraklar 331.55'e, acemiler 604.880909'a, öğrenciler ve stajyerler 
604.88375'e alındı

.34-,39 Belirli yönler
Temel numara olan 607.3'e 1 .Tablo'dan 074-079 notasyonunda —07'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin müzeler, koleksiyonlar, sergiler 
607.34

Fuar ve sergilerin ticari yönleri için 381.l'e; uygarlık fuarları ve 
sergileri için 900'e ayrıca bkz. Örneğin 1964-1965 New York Dünya 
Fuarı 909.826074747243

A-.9 Çağdaş dünyada belirli kıtalar,ülkeler, yerlerde eğitim, araştırma,
ilgili konular

Temel numara olan 607'ye 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Japonya’da eğitim ve araştırma 607.52

608 İcatlar ve patentler
Teknolojinin insan türlerine göre tarihi ve tanımı için kullanmayın; 604.8'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 608 ile 609

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 608.7'de sınıflayın

.7 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 608.7'ye 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Brezilya'dan patentler 608.781
İcatlar tarihini 609'da sınıflayın

609 Tarihi, coğrafî, kişilere göre ele alış
icatlar tarihini, endüstriyel arkeolojinin teknolojik yönlerini burada sınıflayın 
Belirli tür insanlara göre tarih ve tanım 604.8'e alındı
Endüstriyel arkeolojinin üretim ve ekonomik yönlerinin tarihi ve coğrafi olarak 
ele alınışını 338.09'da, endüstriyel arkeolojinin tarihi yönlerini 900'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 300 ile 600: Kapsamlı eserler; 608 ile 609



610 Tıp bilimleri Tıp
Hasta ve sakatların evde bakımını 649.8'de sınıflayın 

Veteriner hekimlik için 636.089'a bkz.
Bkz. Kılavuz 591 ile 610; 362.1-362.4 ile 610; 362.17 ile 610; 616 ile 610

ÖZET
610.1-.9 [Standart altbölümler, tıp personeli, hemşirelik]

611 İnsan anatomisi, hücre biyolojisi (Sitoloji), doku biyolojisi (Histoloji)
.01 Anatomik embriyoloji, sitoloji, histoloji
.1 Dolaşım (Kardiovasküler) organları
.2 Solunum organları
.3 Sindirim sistemi organları
.4 Lenfler ve bezler (Glandular organlar)
.6 Boşaltım ve üreme (Urogenital) organları
,7 Hareket (Motor) ve salt deriden oluşan (Integumentary) organlar
.8 Sinir sistemi Duyu organları
.9 Bölgesel ve topograflk anatomi

612 İnsan flzyolojisi
.01-.04 [Biyofizik, biyokimya, kontrol süreçleri, doku ve organ kültürü,

belirli faaliyetlerin fizyolojisi]
.1 Kan ve dolaşım
.2 Solunum
.3 Sindirim
.4 Salgılama, boşaltım, ilgili işlevler
.6 Üreme, gelişme, olgunlaşma
.7 Hareket işlevleri ve deri
.8 Sinirsel işlevler Duyusal işlevler
.9 Bölgesel fizyoloji

613 Sağlığın geliştirilmesi
.04 Belirli cinsiyet ve yaş gruplarının sağlığının geliştirilmesi
.1 Çevresel etmenler
.2 Beslenme (Diyetetik)
.3 İçecekler
.4 Kişisel temizlik ve ilgili konular
.5 Yapay çevreler
.6 Özel konular
.7 Fiziksel form
.8 Madde bağımlılığı (İlaç bağımlılığı)
.9 Doğum kontrolü ve cinsel hijyen

614 Adli tıp, hastalık oranları, koruyucu sağlık hekimliği
.1 Adli tıp (Tıbbi hukuk)
.4 Hastalık vakaları ve hastalığı önlemek için alınan kamu önlemleri
.5 Belirli hastalıklar ve belirli hastalık türlerinin oranı ve alınan

önlemler
.6 Ölülerin defnedilmesi



.001-.009
■01-.09
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

617

615 Eczacılık (farmakoloji) ve tedavi 
İlaçlar (Materia medica)
İnorganik ilaçlar 
Organik ilaçlar 
Pratik eczacılık 
Tedavi
İlaç uygulama yöntemleri 
Farmakodinami (İlaç etkileri bilimi)
Belirli tedaviler ve tedavi türleri 
Toksikoloji (Zehirbilim)

616 Hastalıklar
Standart altbölümler 

[Genel konular]
Kalp-damar sistemi hastalıkları 
Solunum sistemi hastalıkları 
Sindirim sistemi hastalıkları
Kan yapıcı, lenfatik, iç salgı yapıcı sistemler (Endokrin sistem) hastalıkları 
Deri, saç, kıl, tırnak hastalıkları
Boşaltım-üreme sistemi hastalıkları Üriner sistem hastalıkları 
İskelet, kas sistemi hastalıkları 
Sinir sistemi ve akıl hastalıkları 
Diğer hastalıklar 

Cerrahi ve ilgili konular
Cerrahinin standart altbölümleri 

[Genel konular]
Yaralar ve yaralanmalar 
Yaralanmaların sonuçları 
Ortopedi
Sistemlere göre cerrahi 
Bölgesel tıp Bölgesel cerrahi 
Diş hekimliği
Oftalmoloji (Göz hastalıkları)
Kulak hastalıkları (Otoloji) ve işitme bilimi (Odyoloji)
Ameliyatlar ve cerrahi uzmanlık alanları

618 Tıbbın diğer dalları Kadın hastalıkları ve doğum 
[Kadın ve doğum hastalıklarının standart altbölümleri ve özel

konuları]
Kadın hastalıkları (Jinekoloji)
Gebelik ve doğum hastalıkları (Obstetri)
Gebelik hastalıkları ve komplikasyonları 
Doğum 
Zor doğum 
Normal loğusalık 
Loğusalık hastalıkları
Obstetrik cerrahi (Doğum ve gebelik cerrahisi)
Çocuk hastalıkları (Pediatri) ve yaşlılık hastalıkları (Geriatri)

619 Deneysel tıp
.5 Kümes hayvanları
.7 Köpekler
.8 Kediler
.9 Diğer memeliler

.001-.008

.01-.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
i
.01-.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

[.23] Meslek, uğraşı, hobi olarak tıp
Kullanmayın; 610.69'da sınıflayın



.6

.65

.69

.695

.695 2 

.695 3 

.696

.7

.72

.724

Yardımcı teknikler ve işlemler; araç, gereç, malzemeler
Biyomedikal mühendislik, tıbbi aletler ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Biyolojik aletleri 574.028'de sınıflayın

Örgütler, yönetim, meslekler

Grup halinde muayenehane işletme
Grup halinde muayenehane işletme ekonomilerini 338.7-338.8'de 
sınıflayın

Tıp personeli
(Hemşireler dışındaki) tıp personelinden belirli bir uzmanlığı olanları, o 
uzmanlık dalı nda, öngörüldüğü şekilde notasyon kullanarak sınıflayın. 
Örneğin obstetrisyenleri (gebelik ve doğum uzmanlan) 618.2023'de; 
eserlerin eleştirel değerlendirmesi ve tanımını, tek tek ve toplu 
biyografileri l.Tablo'dan 092 notasyonunu kullanarak ilgili uzmanlık 
dalında sınıflayın. Örneğin psikiatristlerin biyografisi 616.890092

Bkz. Kılavuz 610.69

Tıp personelinin belirli türleri
Görevlerin özellikleri, mesleklerin özellikleri
Tıp misyonerlerini burada sınıflayın
Hastane arşiv memurlarını 651.504261’de; tıp sekreterlerini 
651.3741'de sınıflayın

Bakım personeli için 610.73069'a bkz.

Doktorlar

Tıp teknisyenleri ve yardımcı personel 

Tıbbi ilişkiler
Örnek: Tıp personeli ile hastalar, tıp personeli ile halk ve tıbbi 
meslekler arasındaki ilişkiler

Eğitim, araştırma, hemşirelik, ilgili konular

Araştırma

Deneysel araştırma
Deneysel tıbbı 619'da sınıflayın

Hemşirelik ve tıp teknisyenleri ve yardımcı personelin hizmetleri 
Genel tıbbi hemşireliği burada sınıflayın 
Hastaların hemşireler tarafından eğitilmesi 615.507'ye alındı 

Bkz. Kılavuz 610.73



610.730 1-.730 9
ÖZET

Hemşireliğin standart altbölümleri
.732
.733
.734
.736
.737

.730 1 

.730 2 

[.730 23]

.730 3-.730 5 

.730 6

.730 69

.730 692

.730 693

.730 698

.730 699

.730 7-.730 9

Özel hemşirelik
Hastahane hemşireliği ve koğuş yönetimi 
Halk sağlığı hemşireliği 
Uzman hemşirelik
Tıp teknisyenleri ve yardımcı personelin hizmetleri

Hemşireliğin felsefe ve kuramı 

Hemşirelikle ilgili çeşitli eserler

Meslek, uğraşı, hobi olarak hemşirelik 
Kullanmayın; 610.73069'da sınıflayın 

Hemşireliğin standart altbölümleri 

Hemşirelik kurumlan ve personeli
Hemşirelik hizmetlerinin yönetimini 362.173068'de sınıflayın 

Hastabakım personeli
Görevlerin özellikleri, mesleğin özellikleri, ilişkiler

Bkz. Kılavuz 610.69

Profesyonel hemşireler ve hemşirelik
Yüksek hemşireler (associate-degree), pratisyen 
hemşireler dahil

Hastabakıcılar ve hastabakıcılık
Örnek: Kayıtlı hemşire yardımcıları (Kanada)

Yardımcı personel
Örnek: Yardımcılar, görevliler, hademeler, gönüllüler 

Hemşirelerin ilişkileri
Örnek: Hemşirelerle hastalar arasındaki, hemşirelerle halk 
arasındaki, hemşirelik mesleği içindeki ilişkiler

Hemşireliğin standart altbölümleri

610.732-610.736 Hemşirelik
Kapsamlı eserleri 610.73'de sınıflayın

.732 Özel hemşirelik

.733 Hastahane hemşireliği ve koğuş yönetimi
Koğuş yönetiminin tıbbi olmayan yönlerini 362.173068'de sınıflayın

.734 Halk sağlığı hemşireliği
Kızılay/Kızılhaç hemşireliğini burada sınıflayın



.734 3

.734 6 

.734 9 

.736

.736 1 

.736 2 

.736 5 

.736 7 

.736 77

.736 78 

.736 8

.736 9

.736 91 

.736 92 

.736 98 

.736 99 

.737
[.737 023]

Toplum ve semt hemşireliği
Örnek: Gezici hemşirelerin çalışmaları 

Mesleki sağlık hemşireliği (Sanayi hemşireliği)

Afet hemşireliği

Uzman hemşirelik
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. 
Örneğin çocuk cerrahisi hemşireliği 610.73677 (610.7362 değil)

Ameliyat, doğum, kadın hastalıklan (jinekoloji)
hemşireliği 610.7367

Çocuk (pediatri) hemşireliği 610.7362
Yaşlı (geriatri) hemşireliği 610.7365
Belirli hastalıklar hemşireliği 610.7369
Psikiatrik ve nörolojik hemşirelik 610.7368
Yoğun,acil,uzun süreli,ölüm döşeği bakımı 610.7361

Kamu sağlığı hemşireliği için 610.734'e bkz.

Yoğun, acil, uzun süreli, ölüm döşeği bakımı 

Çocuk (pediatri) hemşireliği 

Yaşlı (geriatri) hemşireliği

Ameliyat, doğum, kadın hastalıklan (jinekoloji) hemşireliği 

Ameliyat hemşireliği
Oftalmik (göz hastalıkları), ortopedik hemşirelik dahil
Doğum ve kadın hastalıkları cerrahisinde hemşireliği 
610.73678’de; kanser ameliyatlannda hemşireliği 
610.73698'de sınıflayın

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği

Ruh hastalıkları (psikiatrik) ve sinir hastalıklan (nörolojik) hemşireliği
Örnek: Geri zekâhlann bakımı

Belirli hastalıklarla ilgili hemşirelik
Psikiatrik ve nörolojik hemşirelik için 610.7368'e hkz.

Kalp-damar hastalıkları
Solunum hastalıkları
Kanser
Bulaşıcı hastalıklar

Tıp teknisyenleri ve yardımcı personelin hizmetleri
Meslek,uğraşı,hobi olarak tıp teknisyenliği ve yardımcılığı 

Kullanmayın; 610.6953'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Bkz. Kılavuz 610.9



611 İnsan anatomisi, hücre biyolojisi (sitoloji), doku 
biyolojisi (histoloji)

611.001-611.009 arasındaki standart altbölümleri sadece insan anatomisi, 
sitolojisi ve histolojisi için kullanın

Patolojik (hastalık hilimi) anatomi için 616.07'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 573.6 ile 611; 611 ile 612

611.01

.1

.2

.3

.4

.6

.7

.8

.9

.013 

.018 

.018 1 

.018 15 

.018 16

.018 2

.018 3

.018 4

ÖZET
Anatomik embriyoloji, hücre biyolojisi (sitoloji), doku biyolojisi 
(histoloji)

Dolaşım (Kardiovasküler) organları
Solunum organları
Sindirim sistemi organları
Lenfler ve bezler (Glandular organlar)
Boşaltım ve üreme (Urogenital) organları
Hareket (Motor) ve salt deriden oluşan (Integumentary) organlar 
Sinir sistemi Duyu organları 
Bölgesel ve topograflk anatomi

Anatomik embriyoloji, hücre biyolojisi (sitoloji) ve doku biyolojisi 
(histoloji)

Belirli sistemleri, organlan, bölgeleri burada sınıflayın

Anatomik embriyoloji

Hücre biyolojisi (sitoloji) ve doku biyolojisi (histoloji)
Sitoloji

Patoloji (Sitopatoloji)

Fizyolojik genetik

611.018 2-611.018 9 Doku biyolojisi (histoloji)
Doku oluşumu (histojenez), doku fizyolojisi (histofızyoloji), hasta dokular 
bilimi (histopatoloji), doku yenilenmesi
Kapsamlı eserleri 611.018'de sınıflayın

Bağdoku
Örnek: Yağ (adipose), gevşek doku (areolar), kollajen 
(collagenous), esnek doku (elastik), ağ doku (reticular), pigmentli 
(renkli) hücreler; lifler, temel maddeler
Kıkırdak dokusunu 611.0183'de sınıflayın

Kıkırdak dokusu
Esnek (elastik), lifli (fibrous), hyaline (camsı) kıkırdakları içerir 

Kemik dokusu
Örnek: Süngersi (spongy) ve sık (compact) kemik dokuları, kemik 
iç zarı (endosteumf kemik dış zarı (periosteum)
Kırmızı ve sarı kemik iliği (medulla) dahil



.018 5

.018 6

.018 7

.018 8

.018 9

.1

.11

.12

.14

.15

.2

.21

Kan ve lenf elemanları
Örnek; Kan plazması, alyuvarlar (eritrosit), akyuvarlar (lökosit) 
pıhtı hücreleri (trombosit), lenf plazması, lenfositler

Kas dokusu
Düz (çizgisiz, istemsiz hareket), iskelet (çizgili, istemli hareket), 
kalp (çizgili, istemsiz hareket) kaslarının dokularını içerir

Epitel (deri) doku
Örnek; Seröz ve mükoz zarlar; tek katlı silindirik, tek katlı yassı, 
çok katlı yassı epitel

Sinir dokusu
Örnek; Nöronlar, sinir ara dokusu (interstitial) (merkezi sinir 
sistemi destek dokusu (nevrogliya), sinirkmı (nevrilem), uydu 
hücreler), beyin-omurilik zarları (menenjler), sinir kılıflan

Belirli sistemlerin, organların, bölgelerin histolojisi (doku biyolojisi)
Temel numara olan 611.0189'a 611.1-611.9 arasında 61 Ti izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin timüs (özden) bezi histolojisi 
611.018943, ancak belirli sistemlerin, organların, bölgelerin 
histolojisini 611.0182-611.0188’de sınıflayın

611.1-611.9 Genel anatomi
Genel anatomi ve doku yapısıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 61 l’de, doku yapısı ile ilgili eserleri 611.0182-611.0189'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 612.1-612.8

Dolaşım (kardiovasküler) organları

Kalp dış zan (perikard)

Kalp
Karıncıklar (ventrikül), kulakçıklar (atrium), kalp iç zarı (endokard), kalp 
kası (miyokard) dahil

Kalp dış zarı (perikard) için 611.1 l'e bkz.

Atardamarlar (arterler)
Kan damarlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir sistem ya da organa ait kan damarlarını sistem ya da organla 
birlikte sınıflayın. Örneğin beyin (cerebral) kan damarları 611.81

Toplardamarlar için 611.14’e; kılcal damarlar için 611.15'e bkz.

Toplardamarlar (venler)

Kılcal damarlar (kapillerler)

Solunum organları

Burun ve burun çevresindeki kemik içi boşluklar (sinüsler)



Gırtlak (larenks).22
Gırtlak kapağı (epiglottis), nefes borusunun ağzı (glottis), gırtlak kasları 
dahil

.23 Nefes borusu (trakea) ve bronşlar (akciğer boruları)

.24 Akciğerler

.25 Akciğer zan (plevra)

.26 Diyafram

.27 Akciğerler, göğüs kemiği ve omurga arasındaki boşluk (mediyasten)

.3 Sindirim sistemi organları

.31 Ağız

.313 Dil
Dil kasları [eskiden 611.734] dahil 

.314 Dişler

.315 Damak

.316 T ükürük bezleri

.317 Dudaklar

.318 Yanaklar

.32 Yutak (farenks), bademcikler, yemek borusu (özofagus)

.33 Mide
Mide kapısı (pilor) dahil
Mide-barsak sistemi (gastroentestinal) organlarıyla ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Barsak için 611.34'e hkz.

.34 Barsak

.341 İnce barsak
Oniki parmak barsağı (duodenum), boşbarsak (jejunum), kıvnm 
barsağı (ileum) içerir

.345 Körbarsak (çekum,tiflon) ve solucansı apandis

.347 Kalın barsaklar
Kolon (göden barsağmdan önceki kalın barsaklar), sigmoid dirsek 
(flexura)(sigmoid kolon/kalça-leğen kolonu) dahil

Körbarsak ve solucansı apandis için 611.345'e; göden barsağı 
için 611.35'e hkz.

.35 Göden barsağı (rektum) ve makat (anüs)
Apışarası (perine) için ayrıca 611.96'ya bkz.

.36 Safra yolları
Karaciğer, safra kesesi, safra yollannı içerir 

.37 Pankreas ve Langerhans adacıkları



.38

.4

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.49

.6

.61

.62

.63

.64

.65

.67

Kannzan (periton)
İncebarsak askısı (mezenter), omentum (barsaklan örten zar) dahil

Lenfler ve bezler (glandular organlar)
Belirli bir sistemin bezlerini, sistemle sınıflayın. Örneğin tükürük bezleri 
611.316

Dalak
Kan yapıcı (hematopoietik ya da hemopoietik) sistemin anatomisine 
ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kemik iliğini 611.0184'de sınıflayın 

Lenf sistemi
Lenf bezleri için 611,46'ye hkz.

Timüs bezi

Tiroid ve paratiroid bezler 

Adrenal (böbreküstü) bezler 

Lenf bezleri

Karotid, hipofiz (pitüit), pineal (epifiz) bezleri 

Memeler

Boşaltım ve üreme (urogenital) organları

Böbrekler ve üreterler (sidiksağan, böbrek-idrar kesesi kanalı)
Boşaltım organlarının anatomisiyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

idrar kesesi ve idraryolu için 6ll.62'ye hkz.

İdrar kesesi ve üretra (idraryolu, siyek)

Teslisler (haya, husye,erbezleri), prostat, erbezi torbaları (skrotum) 
Erkek üreme organlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Penis için 6I1.64'e bkz.

Penis

Yumurtalıklar (ovarium) ve dölyatağı (fallop) boruları
Kadın üreme organlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Dölyatağı için 611.66; dölyoln, kızlık zarı, vulva için 611.67'ye hkz.

Dölyatağı (uterus, rahim)
Dölyatağı boynu dahil

Dölyolu (vajen, hazne), kızlık zan (himen), vulva (ferç)



.7 Hareket (motor) ve salt deriden oluşan (integumentary) organlar

.71 Kemikler
Kemikçikler için 611,85'e hkz.

.711 Omurga kemikleri

.712 Göğüs kemikleri
Örnek: Kaburgalar

Göğüs kemiği (sternum) için 611,713’e hkz.

.713 Göğüs kemiği (sternum)

.715 Kafatası kemikleri
Mastoid çıkıntısı için 611.85'e hkz.

.716 Yüz kemikleri

.717 Kol kemikleri
Kürek kemiği (skapula), köprücük kemiği (klavikula), kol kemiği 
(humerus), önkol kemiği (radyus,döner temik, dalkemik), dirsek 
kemiği (ulna), parmak kemikleri (falankslar, dizi kemikleri), elbileği 
kemikleri (karpus), eltarağı kemikleri (metakarp)’ni içerir
Kol ve bacak kemikleriyle ilgili kapsamlı eserleri 611.718'de 
sınıflayın

.718 Bacak kemikleri
Kalça kemiği (hip bones), uyluk kemikleri (femurs), diz kapağı 
kemikleri (patellas), kaval kemikleri (tibias), kamış kemik (fibula), 
ayak bileği ve ayak tarağı kemikleri (tarsal-metatarsal bones),ayak 
parmağı kemikleri ve susamsı kemikler (falankslar ve sesamoid 
bones)’i içerir
El ve ayak kemikleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Ko! kemikleri için 611.717'ye hkz.

.72 Eklemler (eklemler ve bağlar)

.73 Kaslar
Belirli bir sistem ya da organın kaslarını sistem içinde sınıflayın. Örneğin 
kalp kasları 611.12

.731 Sırt kasları

.732 Baş kasları

.733 Boyun kasları
[.734] Dil kasları

611.313'e alındı

.735 Göğüs kasları

.736 Karın (abdomen) ve leğen (pelvis) kasları

.737 Kol kasları
Omuz, kol, önkol ve el kaslarını içerir



.738 Bacak kasları
Kalça, but (kaba et), uyluk, bacak, ayak kaslarını içerir 
Kol ve bacak kaslarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Kol kasları için 611.737'ye bkz.

.74 Bağdoku
Örnek: Tendonlar (kirişler, veter), fasciae (liflerden oluşan bağdoku) 
Burşalar ve tendon kılıflannı 611.75'de sınıflayın 

Bağlar için 611.72'ye bkz.

.75 Burşalar ve tendon kılıflan

.77 Deri
Saçlar ve tırnaklar için 611.78'e bkz.

.78 Saçlar ve tırnaklar

.8 Sinir sistemi Duyu organları
Sinir sistemi anatomisini (nöroanatomi) burada sınıflayın

.81 Beyin
Merkezi sinir sistemini burada sınıflayın 

Omurilik için 611.82'ye bkz.

.82 Omurilik

.83 Sinirler ve sinir düğümleri (ganglionlar)
Belirli bir sistem ya da organın sinirlerini sistem ya da organla sınıflayın. 
Örneğin göz (optik) sinirleri 611.84

.84 Gözler
Göz çukurunu burada sınıflayın

.85 Kulaklar
Mastoid çıkıntıları, ortakulak kemikçikleri dahil 

.86 Koklama organlan

.87 Tat alma organları

.88 Dokunma organları

.9 Bölgesel ve topograflk anatomi
Sırt dahil
Bir bölgedeki belirli sistemleri ya da organlan 611.1-611.8'de sınıflayın

.91 Baş
Yüz için 611.92'ye bkz.



Yüz
Dudaklar için 611.317’ye, yanaklar için 611.318'e ayrıca hkz.

.93 Boyun

.94 Göğüs (toraks)

.95 Kann
Üstkann (epigastiryum) bölgesinden bel (lomber) bölgesine kadar 

.96 Apışarası (perine) ve leğen (pelvis)

.97 Kollar

.98 Bacaklar
Kollar ve bacaklarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Kollar için 611.97'ye bkz.

612 İnsan fizyolojisi
Anatomi ve fizyolojiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 612.001-612.009'u kullanın
Fizyolojik psikolojiyi 152'de sınıflayın

İnsan anatomisi, hücre biyolojisi (sitoloji), doku biyolojisi (histoloji) için 
61 l'e; patolojik fizyoloji için 616.07'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 611 ile 612; 612 ile 616

612.01-.04

.1

.2

.3

.4

.6

.7

.8

.9

.01 

.014 

.014 2

.014 21

ÖZET
[Biyofizik, biyokimya, kontrol süreçleri, doku ve organ kültürü, 

belirli faaliyetlerin fizyolojisi]
Kan ve dolaşım
Solunum
Sindirim
Salgılama, boşaltım, ilgili işlevler 
Üreme, gelişme, olgunlaşma 
Hareket işlevleri ve deri 
Sinirsel işlevler Duyusal işlevler 
Bölgesel fizyoloji

Biyofizik ve biyokimya

Biyofizik
İnsanlarda fiziksel oluşumlar

Bilimsel olarak ele alındığında insan ruhu dahil
Psişik gücün sergilenmesi olarak ruh için ayrıca 133.8'e bkz. 

Biyoenerji
Vücut ısısı için 612.01426'ya; biyoelektrik için 
612.01427'ye bkz.



.014 26

.014 27

.014 4

.014 41 

.014412 

.014 414 

.014415

.014 42 

.014 44 

.014 45 

.014 452 

.014 453 

.014 455 

.014 46 

.014 462 

.014 465

.014 467 

.014 48

.014 5

Vücut ısısı
Düzenlenmesi dahil
Oluşumunu, sürdürülmesini burada sınıflayın 

Biyoelektrik
Elektrofızyoloji dahil 

Dünyevi etmenlerin etkisi 
Havaküre fizyolojisi dahil 
Uzay fizyolojisini 612.0145'de sınıflayın 

Mekanik güçler

Yerçekimsel güçler 

Hızlanma ve yavaşlama 

Basınç
Denizaltı fizyolojisi dahil 

Elektrik ve manyetizma 
Görünen ışık 
Ses ve ilgili titreşimler

İşitilemeyecek kadar az (subsonic) titreşimler 
Ses
İşitilemeyecek kadar yüksek (ultrasonik) titreşimler

Isıyla ilgili güçler
Sıcaklık ve yüksek ısılar
Soğuk ve düşük ısılar

Kriyojenik (soğuk ve çok soğuk) ısılar için 
612.014467'ye hkz.

Kriyojenik ısılar
Işınımlar (Radyobiyoloji)

Dozimetri (röntgen ışınlarının dozunu duyarlıkla ölçmej’yi 
burada sınıflayın
Temel numara olan 612.01448'e 574.19151-574.J9157 
arasında 574.1915’i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gama 
ışınımı 612.014486; ancak görünen ışığı 612.01444’de 
sınıflayın

Dünya ötesi biyofiziği
Astronotlar biyolojisini (bioastronautics), uzay fizyolojisini 
burada sınıflayın
Temel numara olan 612.0145'e 574.1913-574.1917 arasında 
574.19l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yerçekimi 
612.014532
Havaküre fizyolojisini 612.0144’de, uzay tıbbini 616.980214'de 
sınıflayın



.015

.015 01

.015 02 

.015 028

.015 1

.015 2 

.015 22

.015 24

.015 28

.015 4

.015 7

.015 8

.015 82 

.015 83 

.015 85

Biyokimya
Metabolizmayı 612.39'da sınıflayın 

Felsefe ve kuram
Kuramsal biyokimyayı 612.01582'de sınıflayın 

Çeşitli

Yardımcı teknikler ve işlemler; araç, gereç, malzemeler 
Analitik biyokimya'yı 612.01585'de sınıflayın

Enzimler
Temel numara olan 612.015 Te 574.19253-574.19258 arasında 
574.1925'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sakkarolitik 
enzimler 612.01514

Sıvılar, inorganik maddeler, pigmentler

Sıvılar
Örnek; Su
Elektrolitik denge, sıvı dengesi dahil 

Bkz. Kılavuz 612.3923 ile 612. 01522 

İnorganik maddeler 
Örnek: Mineraller
İnorganik sıvıları 612.01522'de, inorganik pigmentleri 
612.01528'de sınıflayın

Pigmentler
Deride pigment birikmesinin biyokimyasını 612.7927'de 
sınıflayın

Biyosentez
Temel numara olan 612.0154’e 574.19293-574.19297 arasında 
574.1929'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin proteinlerin 
biyosentezi 612.01546

Organik bileşenler
Temel numara olan 612.0157'ye 547.72-547.79 arasında 547.7’yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin karbonhidratlar 612.01578; 
ancak enzimleri 612.0151’de, vitaminleri 612.399’da, hormonları 
612.405‘de sınıflayın
Organik sıvıları 612.01522'de, organik pigmentleri 612.01528'de 
sınıflayın

Kuramsal, fiziksel, analitik biyokimya
Belirli bir maddenin fiziksel^ kuramsal, analitik biyokimyasını 
konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin karbonhidratların fiziksel 
kimyası 612.01578
Kuramsal biyokimya
Fiziksel biyokimya
Analitik biyokimya



.02

.022

.028

.04

.042

.044

Kontrol süreçleri ve doku ve organ kültürü 

Kontrol süreçleri
Biyolojik ritimler, homeostaz (organizmada normal şartlann devamı) 
dahil

Doku ve organ kültürü 

Belirli faaliyetlerin fizyolojisi
Çoklu fizyolojik sistemlerle ilgili olarak fiziksel hareketlerin fizyolojisini 
inceleyen kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir sistemle ilgili olarak fiziksel hareketlerin fizyolojisini inceleyen 
eserleri sistemle birlikte sınıflayın.Ömeğin kas-iskelet sistemi 612.76

İŞ
Spor

Eğlenceyi burada sınıflayın

612.1-612.8 Belirli işlevler, sistemler, organlar
Kapsamlı eserleri 612'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 612.1-612.8

Kan ve dolaşım
Belirli bir sistem ya da organdaki dolaşımı sistem ya da organ içinde 
sınıflayın.Ömeğin beyin 612.824

Lenf ve lenfatikler için 612.42'ye hkz.

.11

.111

.1111

.111 2 

.112 

.112 1 

.1122 

.1127 

.115

Kan
Dalağı 612.41’de, kemik iliğini 612.491'de sınıflayın 

Kan kimyası için 612.12'ye hkz.

Alyuvarlar (eritrosit)

Biyokimya
Hemoglobinler dahil 

Sayılar ve sayım 

Akyuvarlar (lökositler)
Biyokimya 
Biyofizik 
Sayıları ve sayımı 

Pıhtılaşma
Fibrin, fıbrinoplastin, plazma, trombin'in pıhtılaşmadaki rolü dahil

Plazma
Plazmanın pıhtılaşmadaki rolü için 612.115'e hkz.



.118 

.118 1

.1182 

[.118 22]

.118 25 

.12

.133

.134

.135

.14

.17

.171

.173

.178

Trombositler (pıhtı hücreleri) ve hemokoniler (trombositlerde 
görülen hareketli tanecikler)

Biyofizik ve biyolojik özellikler
Biyofizik

Fiziksel özellikler ve oluşumlar, fiziksel maddelerin etkisi 
Hemoreoloji (kan akışı bilimi) dahil
Belirli bileşenler veya işlevlerin biyofiziğini 612.111-612.117'de 
sınıflayın

Biyolojik özellikler

Bağışıklık (İmmünoloji)
616.079'a alındı

Kan tipleri (grupları) ve grupların belirlenmesi

Kan kimyası
Karbonhidratlar, kolesterol, enzimler, lipidler, mineraller dahil
Belirli bileşenler veya işlevlerin kimyasını 612.111-612.117'de, biyolojik 
özellikleri 612.1182'de sınıflayın

Kan damarları ve damarlardaki dolaşım
Vasomotorler için 612.18'e hkz.

Atardamarlar ve atardamar dolaşımı 

Toplardamarlar ve toplardamar dolaşımı 

Kılcal damarlar ve kılcal damar dolaşımı 

Kan basıncı 

Kalp

Biyofizik
Kalp boşluklarının daralması ve genişlemesi, kalp kapaklarının 
çalışması, kayıt yöntemleri

Kan basıncı için 612.14'e hkz.

Biyokimya

înnervasyon (sinir dağılımı)

Vazomotörler
Kan damarlarının büzülmesini (vazokonstriktör) ve genişlemesini 
(vazodilatör) sağlayan sinirler



.2 Solunum
Burun fizyolojisiyle ilgili kapsamlı eserler dahil
Koku alma organı olarak burun fizyolojisini 612.86'da sınıflayın

.21 Biyofizik
Solunum hareketleri, ritmi, sesleri dahil

.22 Biyokimya
Oksijen alımı, gaz değiş tokuşu, karbondioksit atımı dahil

.26 Doku (İçsel) solunumu

.28 Solunum organlarının sinir dağılımı

.3 Sindirim
Beslenmeyi burada sınıflayın 
Beslenme bilimini 613.2'de sınıflayın

.31 Ağız ve yemek borusu
Besinin alınması ve sindirimin başlaması dahil

.311 Dişler
Çiğneme dahil

.312 Dil ve damaklar
Dilin fizyolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Tat alma organı olarak dilin fizyolojisini 612.87'de sınıflayın

.313 Tükürük bezleri ve tükürük

.315 Yemek borusu

.32 Mide ve mide salgıları
Mide-barsak sistemi organları ve salgılarıyla ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Barsak ve harsak salgıları için 612.33'e hkz.

.33 Barsak ve barsak salgıları
Kalın harsak için 6l2.36'ya hkz.

.34 Pankreas ve pankreas salgıları

.35 Safra yolları
Karaciğer, safra kesesi, safra ve safra kanallarını içerir

.36 Kalın barsak ve dışkılama

.38 Özümseme (absorption)
Sindirilmiş yiyeceklerin besin kanalından kana karışması
Besin kanajının belirli bir bölümündeki özümsemeyi bölüm içinde 
sınıflayın. Örneğin barsak 612.33



.39

.391

.392

.392 3

.392 4

.392 6

.396

.397

.398

.399

.4

.405

.41

.42

.43

.44

Metabolizma
İlaç metabolizmasını 615.7'de, toksik madde metabolizmasını 615.9'da 
belirli bir işlev, sistem ya da organa ilişkin metabolizmayı işlev, sistem 
ya da organla sınıflayın. Örneğin plazma metabolizması 612.116

Açlık ve susuzluk mekanizmaları

İnorganik maddeler metabolizması 
Mineralleri burada sınıflayın 

Su
Bkz. Kılavuz 612.3923 ile 612.01522 

Elementler
Örnek: Demir, fosfor, sülfür (kükürt)

Sudan farklı bileşikler 
Örnek: Tuzlar

Karbonhidrat metabolizması

Lipid metabolizması
Yağlar dahil

Protein metabolizması 

Vitaminler

Salgılama, boşaltım, ilgili işlevler
İç salgı bezleri (endokrin) sistemini burada sınıflayın
Standart altbölümler için 612.4001-612.4009'u kullanın
Belirli birsistem veya organ içindeki salgı bezlerini ve salgılama faaliyetlerini 
sistem veya organ içinde sınıflayın. Örneğin tükürük bezleri 612.313

Meme bezleri ve laktasyon için 612.664'e bkz.

Hormonlar

Dalak
Kan yapım (hematopoietik ya da hemopoietik) sistemiyle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Kemik iliğinin fizyolojisini 612.491'de sınıflayın 

Lenf ve lenfatikler 

Timüs bezi

Tiroid ve paratiroid bezi 

Adrenal bezleri



.46 Boşaltım
Üriner sistemi burada sınıflayın 

Dışkılama için 612.36'ya bkz.

.461 İdrar

.463 Böbrekler

.467 Üreterler (sidiksağan), idrar kesesi, idrar yolu

.49 Kemik iliği ve karotid, hipofiz, epifız bezleri
Bu numaranın bezler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 612.4'de 
sınıflayın

.491 Kemik iliği

.492 Karotid (şahdamar),hipofiz (pitüit), epifiz (pineal) bezleri

.6 Üreme, gelişme, olgunlaşma
Cinsellikle ilgili kapsamlı tıbbi eserleri burada sınıflayın
Cinsellikle ilgili disiplinlerarası eserler 306.7'ye alındı
Cinselliğin belirli bir özelliğini özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin cinsel 
sapmalar 616.69

.600 1-.600 9 Standart altbölümler

.61 Erkek üreme sistemi
Cinsel faaliyetteki işlevi dahil

Klimakter (buhranlı yaş dönemi) için 612.665'e bkz.

.62 Kadın üreme sistemi
Cinsel faaliyetteki işlevi dahil
Gebeliği 612.63'de, adet kanamalarım 612.662'de sınıflayın 

Klimakter (buhranlı yaş dönemi) için 612.665'e bkz.

.63 Gebelik ve doğum
Plasenta dahil
Gebelik ve doğumla ilgili kapsamlı eserleri 618.2'de, cenin fizyolojisini 
612.64'de sınıflayın

.64 Cenin (embriyon) ve dölüt (fetüs) fizyolojisi
Embriyolojiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 612.64001-612.64009'u kullanın

Anatomik embriyoloji için 611.013'e bkz.

.640 1 Belirli sistemlerin, organların, bölgelerin gelişimi
Temel numara olan 612.640Te, 611.1-611.9 arasında 61 l'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin gözün gelişimi 612.640184

.646 Cenin (embriyon)'in gelişimi



612

.65

.652

.654

.661

.662

.663

.664

.665

.67

.68

.7

.74

.741

.743

Tıp bilimleri Tıp

Dölüt (fetus)'ün gelişimi

612

612.65-612.67 Doğum sonrası gelişme
Kapsamlı eserleri 612.6’da; belirli sistem, organ, bölgenin doğum 
sonrasındaki gelişmesini sistem, organ, bölgeyle birlikte sınıflayın.
Örneğin dişlerin doğum sonrasındaki gelişimi 612.311

Çocuk gelişmesi

Yenidoğamn gelişimi
Doğumu izleyen ilk bir ay

Bebeklikten buluğa kadar olan dönemdeki gelişme 
Doğumu izleyen ikinci aydan başlayarak

Yetişkin gelişmesi ve olgunlaşma 
Yaşlanma için 612.67'ye hkz.

Bulûğ ve tam olgunluğa geçinceye kadar olan gelişme

Adet görme
Erken adet görme dahil

Tam olgunluk

Meme bezleri ve laktasyon

Yaş dönümü dönemi (klimakteri)
Menopoz dahil

Yaşlanma
Fiziksel jerontolojiyi burada sınıflayın 

Ölüm için ayrıca 616.078'e bkz.

Uzun yaşamada rol oynayan etmenler

Hareket işlevleri ve deri

Kaslar
Hareket, egzersiz ve dinlenmeyi 612.76'da; belirli bir sistem ya da organın 
kaslarını sistem ya da organla birlikte sınıflayın. Örneğin göz kasları 
612.846

Biyofizik
Kasılmalar, esneklik, uyarılma, gerginlik dahil 

Sinir dağılımı (innervasyon)

Biyokimya
Yorgunluk ürünleri dahil



.75 Kemikler, eklemler, bağ dokuları
Kemik iliğini 612.491'de; hareket, egzersiz, dinlenmeyi 612.76'da 
sınıflayın

Mastoid çıkıntıları, göz çukurlan için 612.854'e hkz.

.76 Hareket, egzersiz, dinlenme
Vücut mekaniği dahil
Fiziksel hareketlerin tüm fizyolojisini (egzersiz sırasındaki kas 
kasılmaları, soluma, kan akışı, sindirim dahil) 612.04'de sınıflayın

.78 Ses ve konuşma
Konuşma organlarını burada sınıflayın

.79 Deri

.791 Deri biyofiziği
Emme, kasılma, uyarılma, direnme, gerginlik dahil

.792 Deri biyokimyası

.792 1 Bezler ve bezlerin salgılan
Örnek; Terleme

.792 7 Hücrelerin renkli madde üretmesi (Pigmentasyon)

.798 Deride sinir dağılımı

.799 Saç ve tırnaklar

.8 Sinirsel işlevler Duyusal işlevler
Nörofizyolojiyi, psikofızyolojiyi burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 152 ile 612.8

612.801-.809
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

.801

.804

.804 2

ÖZET
Standart altbölümler 

Sinirler ve sinir lifleri 
Beyin 
Omurilik 
Göz ve görme 
Kulak ve işitme 
Burun ve koklama 
Dil ve tatma
Diğer duyu organları ve duyusal işlevler 
Otonom sinir sistemi

Felsefe ve kuram
Bu numaranın sinir dağılımı (innervasyon) ilkeleri için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 612.8'de sınıflayın

Özel konular
Nörokimya

Beyin-omurilik (serebrospinal) sıvısı dahil



.804 3 Sinir sisteminin biyofiziği

.81 Sinirler ve sinir lifleri
Periferik sinir sistemini burada sınıflayın
Belirli bir sistem ya da organdaki sinir dağılımı (inne^asyon) ve sinir 
faaliyetlerini sistem ya da organla birlikte sınıflayın. Örneğin, kalp 
innervasyonu 612.178

Otonom sinir sistemi için 6l2.89'a hkz.

.811 Hareket ve duyu sinirleri (motor ve sensoryel sinirler)

.813 Biyofizik
Elektrofızyoloji dahil
Belirli bir sinir türünün biyofiziğini, sinirle birlikte sınıflayın. Örneğin 
beyin sinirlerinin biyofiziği 612.819

Uyarılma kabiliyeti için 612.816'ya hkz.

.814 Biyokimya
Belirli bir sinir türünün biyokimyasını sinirle birlikte sınıflayın. 
Örneğin motor sinirlerin biyokimyası 612.811

.816 Uyarılma kabiliyeti (irritabilite)

.819 Beyin ve omurilikten çıkan sinirler (kranyal ve spinal sinirler)

.82 Beyin
Merkezi sinir sistemini; hafızanın, düşünmenin fizyolojisini burada 
sınıflayın

Omurilik için 6I2.83’e hkz.
Hafızanın ve düşünmenin psikolojisi için ayrıca 153'e hkz.

.821 Uyku olgusu
Uyku ve düş esnasında beynin fizyolojisi 

Bkz. Kılavuz 154.6 ile 612.821

.822 Biyokimya ve biyofizik
Beynin belirli bir bölümünün biyokimyasını ve biyofiziğini bölümle 
birlikte sınıflayın. Örneğin serebrum'un biyofiziği 612.825

.824 Dolaşım (sirkülasyon)
Beynin belirli bir bölümündeki dolaşımı bölümle birlikte sınıflayın. 
Örneğin beyincik'teki dolaşım 612.827

.825 Beyin (serebrum)
Beyin yarıküreleri, beyin kıvrımları, corpus striatum, korteks (beyin 
kabuğu), rhinensefalon (koku beyni) dahil
Prosencephalon'u (ön beyin) burada sınıflayın

Beyin birleşikleri (komisürler) ve beyin sapları (pedunküller) için 
612.826'ya; diencephalon için 612.8262'ye hkz.



.825 2 

.825 5 

.826

.826 2

.826 4

.826 7 

.827 

.828 

.83

.84

.841

.842

.843

.844

.846

.847

.85

.851

Motor işlevlerin yeri (motor alanlar)

Duyu işlevlerinin yeri (sensoryel alanlar)

Diencephalon ve beyin sapı
Beyin birleşikleri ve beyin saplan dahil 

Omurilik soğanı için 612.828’e hkz. 

Diencephalon
Mafsalh cisimler, hipotalamus, talamus dahil 

Mesencephalon (orta beyin)
Corpora quadrigemina dahil 

Pons Variolii 

Beyincik (serebellum)

Omurilik soğanı (medulla oblongata)

Omurilik

612.84-612.88 Duyu organları ve duyusal işlevler
Kapsamlı eserleri 612.8'de sınıflayın

Göz ve görme
Fizyolojik optiği, göz kürelerini burada sınıflayın

Fibröz gömlekler, konjonktivalar, ön odalar
Saydam tabaka (kornea) ve göz akı (sklera) dahil

Damar tabakaları (uvea)
Kirpiksi cisim (damar tabakanın orta parçası), iris (damar tabakanın 
ön parçası, gözbebeğinin etrafındaki renkli tabaka), koriyoid (damar 
tabakanın arka parçası)’i içerir

Görme sinirleri ve retina (ağ tabaka)
Sıvı hümor, göz merceği, camsı cisimler
Hareketler

Gözün nöromüsküler (sinir-kas) mekanizmasını burada sınıflayın

Göz kapakları ve gözyaşı kanalları
Konjonktivalan 612.841'de sınıflayın

Kulak ve işitme 

Dış kulak 

Orta kulak
Östaki borusu (duyma kanallan), mememsi (mastoid) çıkıntılar, 
kemikçikler, kulak zarı (timpan zan) dahil



.88

.89

613

.858

.86

İç kulak
Kulak salyangozu (koklea), içkulak (labirent), yarım daire kanallan 
(semisirküler kanallar), vestibüller (dalız, koklea ağzındaki boşluk) 
dahil

Burun ve koklama
Kimyasal duyuları burada sınıflayın
Burnun fizyolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri 612.2'de sınıflayın 

Tad alma için 612.87'ye bkz.

Dil ve tatma
Dilin fizyolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri 612.312'de sınıflayın

Diğer duyu organları ve duyusal işlevler
Örnek: Hareket duyusu, dokunma (taktil) ve vücudun içinden gelen 
(proprioceptive) organlar ve duyular
Ağn hissi ve tepkiler dahil

Otonom sinir sistemi
Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerini içerir 

Bölgesel fizyoloji 
Sırt dahil
Temel numara olan ,612.9'a 611.91-611.98 arasında 611.9'u izleyen 
numaralan ekleyin.Ömeğin yüzün fizyolojisi 612.92
Belirli bölgelerdeki belirli sistemlerin ve organların fizyolojisini 
612.1-612.8’de sınıflayın

Sağlığın geliştirilmesi
Eski başlık: Genel ve kişisel hijyen
Bir etmen olarak kalıtımsal hastalıklar dahil
Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için birey ve tıbbi danışmanlan 
tarafından alınan önlemleri, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için 
alınacak bireysel ve toplu önlemlerle ilgili kapsamlı tıbbi eserleri burada 
sınıflayın
Sağlığın geliştirilmesi ve hastalığın önlenmesi için alınan kamu önlemlerini 
614'de, belirli hastalıklar ya da hastalık gruplanyla ilgili olarak alınan kişisel 
korunma önlemlerini 616-618'de, çocuk yetiştirme sırasındaki koruma 
önlemlerini 649'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 613 ile 615.8

ÖZET
613.04 Belirli cinsiyet ve yaş gruplarının

.1 Çevresel etmenler

.2 Beslenme bilimi (Diyetetik)

.3 İçecekler

.4 Kişisel temizlik ve ilgili konular

.5 Yapay çevreler

.6 Özel konular

.7 Fiziksel form

.8 Madde bağımlılığı (ilaç bağımlılığı)

.9 Doğum kontrolü ve cinsel hijyen

29



.04 Belirli cinsiyet ve yaş gruplarının sağlığının geliştirilmesi

.042 Belirli cinsiyet gruplarının sağlığının geliştirilmesi

.042 3 Erkekler

.042 32 Oniki yaşından küçük erkek çocukları

.042 33 Genç erkekler
Oniki ile yirmi yaş arası 

.042 34 Yetişkin erkekler

.042 4 Kadınlar

.042 42 Oniki yaşından küçük kızlar

.042 43 Genç kadınlar
Oniki ile yirmi yaş arası 

.042 44 Yetişkin kadınlar

.043 Belirli yaş gruplarının sağlığının geliştirilmesi
Belirli cinslerin belirli yaş gruplarının sağlığının geliştirilmesini 
613.042'de sınıflayın

.043 2 Bebekler ve çocuklar
Onbir yaşına kadar
Pediatrik koruyucu önlemleri burada sınıflayın 

.043 3 Genç yetişkinler
Oniki ile yirmi yaş arası

.043 4 Yetişkinler .
Yüksek okul yaşı, orta yaşlılar

Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanlar için 6I3.0438'e hkz. 

.043 8 Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanlar
Eski başlık: 65 yaş ve üstündeki yetişkinler 
Geriatrik koruyucu önlemleri burada sınıflayın

[.081-.084] Belirli cinsiyet ve yaş grubundaki insanlar
Kullanmayın; 613.04'de sınıflayın



.1 Çevresel etmenler
Bir yerin iklimine alışmayı (aklimasyon) burada sınıflayın 

Yapay çevre için 613.5'e bkz.

.11 Hava ve iklim
Mevsimsel değişiklikler için 613.13'e; nem için 6I3.14'e hkz.

.111 Soğuk hava ve iklim
Örnek: Kutup iklimi

.113 Sıcak hava ve iklim
Örnek: Tropikal iklim

. 12 Fizyografik ve diğer bölgeler
Örnek: Dağlar, deniz kenarı

.122 Sağlık otelleri

. 13 Mevsimsel değişiklikler

.14 Nem

.19 Hava ve ışık

.192 Soluma

.193 Güneş banyosu

.194 Çıplaklık

.2 Beslenme bilimi (diyetetik)
Diyet ve fiziksel form ile ilgili kapsamlı eserler 613.7’ye alındı
İnsanın beslenme gereksinmelerini fizyolojik süreçlere bağlı olarak 
değerlendiren eserleri ve besinlerin beden üzerindeki rolünü 612.3; diyet 
tedavisini 615.854’de; hamile kadınlar için beslenmeyi 618.24’de; belirli 
hastalıklardan korunmak için verilen diyetleri 616.1-616.9, 617, 
618.1-618.8'deki tablolardan 05 notasyonunu kullanarak hastalıkla birlikte 
sınıflayın

İçecekler için 613.3'e hkz.
Beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan durumlar için 616.39'a, 
koruyucu ve tedavi edici diyet yemeklerinin pişirilmesi için 641.563'e, 
çocukların beslenmesinde evle ilgili konular için 649.3'e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 613.2 ile 641.3, 363.8

.24 Kilo alma programlan

.25 Kilo verme programları



.262

.28

Özel beslenme rejimleri
Örnek: Belirli yiyecekleri içeren rejimler
Emzirme, yüksek ve düşük lifli yiyecek diyetleri dahil
Emzirmeyle ilgili disiplinlerarası eserleri 649.33'de, belirli besin öğelerini 
içeren rejimleri 613.28'de sınıflayın

Kilo alma programları için 613.24'e; kilo verme programları için 
613.25'e bkz.

Vejeteryen

Belirli besin öğeleri
Örnek: Yüksek ve düşük karbonhidrat, yağ, protein, tuz diyetleri
Belirli besin öğeleri içeren kilo ayarlama programlarını 613.24-613.25'de 
sınıflayın

İçecekler
Aşın alkol kullanımını önlemenin kişisel yönlerini 613.81'de sınıflayın

Kişisel temizlik ve ilgili konular
Kişisel bakım ve süslenmeyi 646.7'de sınıflayın

Banyo

Giyinme ve kozmetikler 

Giyinme 

Kozmetikler

Yapay çevreler 
Kapalı alanlarda 
Örnek: Evler, bürolar 
Oda içi ışılan ve iklimlendirme dahil

Özel konular
Kişisel güvenliği burada sınıflayın
Belirli bir konudaki kişisel güvenliği l.Tablo'dan 0289 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kaynakçılıkta kişisel güvenlik 
671.520289

Endüstriyel ve mesleki sağlık
Bkz. Kılavuz 613.62 ile 363.11

Kendi sağlığım koruma 

Askeri sağlık ve kamp sağlığı

Seyahat sağlığı
Örnek: Gemide sağlık

.41

.48

.482

.488

.5

.62

.66

.67



.69

.7

.704

Yaşamı sürdürme
Kazalar ve felaketlerden sonra, istenmeyen diğer durumlardan sonra 

Kendi sağlığını koruma için 613.66'ya bkz.

Fiziksel form
Beslenme ve fiziki form ile ilgili kapsamlı eserleri [eski 613.2] burada 
sınıflayın

Soluma için 613.192'ye bkz.

Özel konular

613.704 2-613.704 5 Belirli yaş ve cinsiyet grupları
Kapsamlı eserleri 613.704'de, belirli yaş ve cinsiyet gruplarının fiziksel 
yogasını 613.7046'da sınıflayın

.704 2 Çocukların fiziksel formları

.704 3 Genç yetişkinlerin fiziksel formlan
Oniki ile yirmi yaş arası

.704 4 Yetişkinlerin fiziksel formları
Yetişkin kadınların fiziksel formunu 613.7045'de sınıflayın

.704 46 Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanların fiziksel formlan
Yaşlı erkeklerin fiziksel formunu 613.70449'da sınıflayın

.704 49 Yetişkin erkeklerin fiziksel formlan
Erkeklerin fiziksel formlarını burada sınıflayın
Erkek çocukların fiziksel formunu 613.7042'de, genç 
erkeklerin fiziksel formunu (oniki-yirmi yaş arası) 
613.7043'de sınıflayın

.704 5 Yetişkin kadınlann fiziksel formlan
Kadınlann fiziksel formunu burada sınıflayın
Kızların fiziksel formunu 613.7042'de, genç kadınların fiziksel 
formunu (oniki-yirmi yaş arası) 613.0743'de sınıflayın

.704 6 Fiziksel Yoga
Hatha yogayı burada sınıflayın
Savaş sanatı geleneklerine ilişkin egzersizleri 613.7148'de 
sınıflayın

[.708 1-.708 4] Belirli yaş ve cinsiyet grubundaki insanlar
Kullanmayın; 613.7042-613.7045 arasında sınıflayın



.71

[.710 247 96]

[.710 887 96]

.711

.713

.714

Egzersiz [eskiden 796.4] ve spor etkinlikleri
Aerobik egzersizlerini, form tutma ve vücut geliştirme için yapılan 
egzersiz ve spor etkinlikleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Fiziksel yogayı 613.7046'da, doğuma yardımcı olacak egzersizleri 
618.24'de, vücut geliştirme egzersiz ve etkinliklerini 646.75’de, çocukların 
egzersiz ve spor etkinliklerinde ebeveynin denetimini 649.57'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 613.71 ile 646.75, 796

Atletizm ve sporla ilgilenen kişiler
Kullanmayın; 613.71 l'de sınıflayın

Atletizm ve sporla ilgilenen kişiler açısından tedavi
Kullanmayın; 613.71 l'de sınıflayın

Spor için form eğitimi
Aşağıda belirtilmemiş belirli sporlar için form eğitimi dahil. Örneğin 
futbol
Atletlerin sağlığının geliştirilmesini burada sınıflayın
Beiirli türden form eğitimini o türle birlikte sınıflayın. Örneğin ağırlık 
kaldırmayı 613.713'de; aşağıda sıralanmış olan sporlarla ilgili form 
eğitimini sporla birlikte, örneğin yüzmeyi 613.716’da, sınıflayın

Ağırlık kaldırma [eskiden 196.41]

Bkz. Kılavuz 613.71 ile 646.75, 796

Beden eğitimi [eskiden 796.41] ve adale egzersizleri
Jimnastik egzersizlerini [eskiden 796.41] burada sınıflayın

.714 8

.714 9 

.715 

.716 

.717 

.717 2 

.717 6

Beden eğitimi ve adale egzersizleri ya da sadece beden eğitimi için 
standart altbölümler eklenmiştir

Ağırlık kaldırma için 613.713'e, aerobik dans için 613.715'e, su 
egzersizleri için 613.716'ya ayrıca bkz.

Savaş sanatları geleneğinden gelen egzersizler
Örnek: Aikido, karate egzersizleri
T'ai, chi ch'üan [eskiden 796.8155]’ı, savaş sanatları için form 
eğitimini burada sınıflayın

Spor olarak savaş sanatları için ayrıca 796.8'e bkz.

Adale egzersizleri

Aerobik dans

Su egzersizleri ve yüzme

Koşma ve yürüme
Koşma

Yürüme



.78 Düzgün duruş

.79 Gevşeme, dinlenme, uyku

.8 Madde bağımlılığı (İlaç bağımlılığı)
Kişisel korunma yönleriyle sınırlı
Örnek; Ağn kesiciler, soluma yoluyla alınan ilaçlar, depresantlar, sedativler, 
trankilizanlar
Sağlık nedenleriyle madde bağımlılığından kaçınmak için bireye dönük 
yaklaşımları burada sınıflayın
Madde bağımlılığıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 362.29'da, alışkanlık yapan 
ve zihni bulandıran ilaçlarla ilgili kapsamlı eserleri 615.78'de, bir hastalık 
olarak madde bağımlılığıyla ilgili kapsamlı tıbbi eserleri 616.86'da sınıflayın

.81 Alkol
Alkolizmden korunmanın kişisel yönlerini burada sınıflayın

.83 Narkotikler, halüsinojenler, duyguları zenginleştiren ilaçlar, haşhaş
Bu numaranın ilaç bağımlılığından korunmanın kişisel yönleri ile ilgili 
kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 613.8'de sınıflayın

.835 Haşhaş
Haşhaşın belirli türlerini burada sınıflayın. Örneğin kendir, kenevir

.84 Uyarıcılar ve ilgili maddeler
Örnek: Amfetamin, efedrin, kokain 
Nikotini 613.85'de sınıflayın

.85 Tütün

.9 Doğum kontrolü ve cinsel hijyen

.907 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Çocukların evdeki cinsel eğitimini 649.65'de sınıflayın

.94 Doğum kontrolü (Korunma)
Yapay tohumlama, istenen cinsiyette bir çocuk sahibi olmak için alınan 
önlemler dahil
Aile planlamasını burada sınıflayın
Doğum kontrolü ve aile planlamasıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 
363.96'da sınıflayın

.942 Cerrahi yöntemler
Kişisel sağlık yönüyle sınırlı 
Örnek: Kısırlaştırma, vasektomi
Erkekler için cerrahi doğum kontrolü yöntemleriyle ilgili kapsamlı 
eserleri 617.463'de; kadınlar için cerrahi doğum kontrolü 
yöntemleriyle ilgili kapsamlı eserleri 618.l'de sınıflayın. Örneğin 
döl yatağı borusuna ait sterilizasyon 618.12059



.943 

.943 2

.943 4 

.943 5

Kimyasal, ritmik, mekanik yöntemler
Kimyasal

Kişisel sağlık yönleriyle sınırlı
Örnek: Doğum kontrol ilaçlan (ağızdan alınan koruyucular) 
Kimyasal koruyucuların farmakodinamiğini 615.766'da sınıflayın 

Ritmik

Mekanik
Örnek: Rahimiçi araçlar

.95 Cinsel hijyen
Cinsel teknikle ilgili el kitaplarını 613.96'da sınıflayın 

[.950 81-.950 84] Belirli yaş ve cinsiyet grupları için cinsel hijyen
Kullanmayın; 613.951-613.955'de sınıflayın

.951 Çocuklar ve genç yetişkinlerde cinsel hijyen
Yirmi yaşa kadar
Erkek çocuklar ve genç erkeklerin cinsel hijyenini 613.953'de, kızlar 
ve genç kadınların cinsel hijyenini 613.955'de sınıflayın

.952 Yetişkin erkeklerde cinsel hijyen
Erkeklerin cinsel hijyenini burada sınıflayın
Erkek çocuklar ve genç erkeklerin (yirmi yaşa kadar) cinsel hijyenini 
613.953'de sınıflayın

.953 Erkek çocuklar ve genç erkeklerde cinsel hijyen
Yirmi yaşa kadar

.954 Yetişkin kadınlarda cinsel hijyen
Kadınların cinsel hijyenini burada sınıflayın
Kızlar ve genç kadınlann (yirmi yaşa kadar) cinsel hijyenini 
613.955'de sınıflayın

.955 Kızlar ve genç kadınlarda cinsel hijyen
Yirmi yaşa kadar

.96 Cinsel tekniklerle ilgili el kitapları

614 Adli tıp, hastalık oranları, koruyucu sağlık hekimliği
Eski başlık: Halk sağlığı ve ilgili konular
Hastalık vakaları ve hastalıkların önlenmesiyle ilgili olanlann dışındaki kamu 
sağlığı hizmetlerinin toplumsal olarak sağlanmasını 362.l'de, kamu güvenliği 
programlarını 363.l'de, çevresel sorunlar ve hizmetleri 363.7'de sınıflayın



ÖZET

614.1 Adli tıp (Tıbbi hukuk)
.4 Hastalık vakaları ve hastalığı önlemek için alınan kamu önlemleri
.5 Belirli hastalıklar ve belirli hastalık türlerinin oranı ve alınan

önlemler
.6 Ölülerin defnedilmesi

.1 Adli tıp (Tıbbi hukuk)
Örnek: Ölüm zamanının ve nedeninin; yaralanmanın nedeninin, özelliklerinin 
ve kapsamının belirlenmesi
Adli diş hekimliği, psikiatri, toksikoloji dahil

.4 Hastalık vakaları ve hastalığı önlemek için alınan kamu önlemleri
Epidemiyolojiyi burada sınıflayın

Belirli hastalıkların ve hastalık türlerinin oranı ve alınan önlemler için 
614.5’e hkz.
Evlilik öncesi muayeneler ve belgeleme için 351.774'e, doğum ve ölüm 
kayıtları ve belgelenmesi için 351.816'ya ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 614.4; 614.4-614.5 ile 362.1-362.4

.409 Epidemiolojinin tarihi, coğrafi ve kişilere göre ele almışı
Hastalık vakalannın coğrafi ele alınışını 614.42'de, salgınların 
tarihçesini 614.49'de sınıflayın

.42 Hastalık vakası
Oran, yaygınlık ya da tekrarlama sayısı
Sağlık araştırmalarını, tıbbi coğrafyayı burada sınıflayın

.422 Genel olarak alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 614.422'ye 2,Tablo'dan 11-19 notasyonunda—l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tropiklerdeki hastalıklar 614.4223

.42S-.429 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 614.42'ye 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Birleşik Devletler'deki hastalıklar 614.4273

.43 Hastalık taşıyıcılar (vektörler) ve onlann denetimi
İnsanların dışındaki omurgalılar tarafından yayılan hastalıkları 614.56'da 
sınıflayın

.432 Böcekler

.432 2 Sinekler

.432 3 Sivrisinekler

.432 4 Bit ve pireler

.433 Örümcekgiller
Örnek: Keneler, sakırgalar



.434

.438

.44

Kuşlar 

Kemirgenler 

Koruyucu halk sağlığı
Belirli koruyucu önlemler için 614.45-614.48'e hkz.

.45

.47

.48

614.45-614.48 Belirli koruyucu önlemler 
Kapsamlı eserleri 614.44'de sınıflayın

Tecrit
Evlerde, hastanelerde, okullarda, halka açık yerlerde hastayı ayırma 
yoluyla hastalığın yayılmasını önleme

Karantina için 6I4.46'ya hkz.

Karantina
Sınırlarda ve giriş kapılarında tecrit işlemleri 
Tecritle ilgili kapsamlı eserleri 614.45'de sınıflayın

Aşılama (immünizasyon)
Koruyucu aşılama yoluyla hastalığı önlemek için alınan kamusal önlemler 

Dezenfeksiyon, tütsü (fumigasyon), mikropsuzlaştırma (sterilizasyon)

19 Salgınların tarihçesi
Temel numara olan 614.49'a 2. Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin.Ömeğin İngiltere'de salgınların tarihi 614.4941

) Belirli hastalıklar ve belirli hastalık türlerinin oranı ve alınan 
önlemler

Zihinsel ve duygusal hastalık ve bozuklukları önlemek için alınan halk sağlığı 
önlemlerini 362.2'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 614.5; 614.4-614.5 ile.362.1-362.4

ÖZET
614.51 Salmonella ve basilli hastalıklar, kolera, dizanteri, salgın barsak

hastalıkları, grip
.52 Döküntülü (ekzantem) hastalıklar ve riketsiya hastalıkları
.53 Tek hücreli hayvan (protozoa) hastalıkları
.54 Çeşitli hastalıklar
.55 Paraziter hastalıklar
.56 Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar (Zoonoz)
.57 Bakteri ve virüs hastalıkları
.59 Bölge, sistem, organ hastalıkları; diğer hastalıklar



.511 

.511 2 

.5114 

.512

.512 3 

.512 5 

.512 8 

.514

.516

.517

.518

.52

.521

.522

.523

.524

.525

.526

.53

.54

.541

.542

.543

.544

Salmonella ve basilli hastalıklar, kolera, dizanteri, salgın barsak 
hastalıkları, grip

Salmonella hastalıkları 
Tifo 

Paratifo

Basilli hastalıklar
Basilli dizanteri için 614.516'ya hkz.

Difteri

Botülizm (botülismus basili ile besin zehirlenmesi)
Tetanos (kazıklı ateş)

Kolera
Bkz. Kılavuz 616.932 ile 616.33 

Amipli ve basilli dizanteri 
Salgın sürgün (epidemik diyare)
Grip

Salgın halindeki akut grip benzeri hastalıklar dahil 

Döküntülü (ekzantem) hastalıklar ve riketsiya hastalıkları 
Çiçek (variola major) ve hafif geçen çiçek 
Kızıl (scarlatina)
Kızamık (rubeola)
Kızamıkçık (rubella)
Su çiçeği (varicella)
Riketsiya hastalıkları

Temel numara olan 614.526'ya 616.9222-616.9226 arasında 
616.922'yi izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin Q ateşi 614.5265

Tek hücreli hayvan (protozoa) hastalıkları
Temel numara olan 614.53'e 616.9362-616.9364 arasında 616.936'yı 
izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin sıtma 614.532

Amipli dizanteri için 614.516'ya bkz.

Çeşitli hastalıklar
Aşağıda belirtilen hastalıklarla sınırlı

Sarı humma
Verem (tüberküloz)
Boğmaca (pertusis)
Kabakulak (epidemik parotit)



.545

.546

.547

.547 2 

.547 8 

.549 

.55

.561

.562

.563

.564

.565

.566

.57

.571

.573-.575

Loğusalık septisemisi (puerperal septisemi) ve piyemi
Septisemi ve piyemi vakalarının önlenmesi için alınan kamu önlemleri 
ile ilgili kapsamlı eserleri 614.577'de sınıflayın

Cüzam (Hansen hastalığı)

Zührevi hastalıklar
AIDS’i (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 614.5993'de 
sınıflayın

Frengi (sifilis)

Belsoğukluğu (gonore)

Çocuk felci (polyomiyelit)

Paraziter hastalıklar
Temel numara olan 614.55'e 616.962-616.969 arasında 616.96'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin şistosomiyaz 614.553; ancak trişinosiz’i 
614.562’de sınıflayın

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar (Zoonoz)
Burada yer almayan ve hayvanlardan geçen belirli hastalıklarla ilgili 
vakalan ve kamu önlemlerini hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin Q ateşi 
614.5265

Antraks
Diğer adlan: Şarbon, karakabarcık 
Örnek: Yapağı ayıncılan hastalığı

Trişinoz

Kuduz (hidrofobi)

Ruam (sakağı hastalığı)

Malta humması (bruselloz)

Papağan humması (psitakoz)

Bakteri ve virüs hastalıkları 

Dang ateşi

Bakteri ve diğer virüs hastalıkları
Temel numara olan 614.57'ye 616.923-616.925 arasında 616.92'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tularemi 614.5739

Bakteriye! kan hastalıkları için 614.577'ye hkz.

Bakteriyel kan hastalıkları
Örnek: Yılancık (erizipel), septisemi, piyemi 
Loğusalık septisemisi ve piyemisini 614.545'de sınıflayın

Bölge, sistem, organ hastahklan; diğer hastalıklar



.591-.598 Bölge, sistem, organ hastalıkları

.599 

.599 2

.599 3

.599 6

.599 7 

.599 8 

.599 9

Temel numara olan 614.59'a 616.1-616.8 arasında 616'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kalp hastalıkları 614.5912, beslenme 
hastalıkları 614.5939; ancak, akıl ve ruh hastalıklarını 362.2’de, salgın 
ishali 614.517’de; belirli bölgeleri, sistemleri, organları etkileyen 
alerjileri 614.5993’de; bölgeler, sistemler, organlardaki tümörleri 
614.5999’da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 614.5939 ile 363.82 

Diğer hastalıklar
Jinekolojik (kadın), obstetrik (doğum), pediatrik (çocuk), geriatrik 
(yaşlılık) hastalıkları

Loğusalık septisemisi ve piyemisini 614.545'de sınıflayın 

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Örnek: Alerjiler, oto-immün hastalıklar; bağışıklık yetmezliği 
hastalıkları. Örneğin AIDS

Diş hastalıkları
Suların florlanması dahil

Göz hastalıkları

Kulak hastalıkları

Tümörler (urlar)
İyi ve kötü huylu tümörler
Kansere neden olan maddeleri denetim altına almayı amaçlayan 
kamusal programları 363.179'da, gıdalardaki kanserojen 
maddelerin denetimini 363.192'de sınıflayın

.6 Ölülerin defnedilmesi
Sosyal yönleri ve hizmetleri 363.75'de sınıflayın

615 Farmakoloji ve tedavi
Bkz. Kılavuz 615

ÖZET
615.1 İlaçlar (Materia medica)

.2 İnorganik ilaçlar

.3 Organik ilaçlar
Uygulamalı eczacılık 

.5 Tedavi

.6 İlaç uygulama yöntemleri

.7 Farmakodinami (İlaç etkileri bilimi)

.8 Belirli tedaviler ve tedavi türleri

.9 Toksikoloji (Zehirbilim)



.1 İlaçlar (Materia medica)
Hastalığın teşhisi, iyileştirilmesi, azaltılması, tedavisi ya da önlenmesi için 
kullanılan maddeler
Eczacılığı (farmakoloji) burada sınıflayın 
İlaç tedavisini 615.58'de sınıflayın

Belirli ilaçlar ya da ilaç grupları için 615.2-615.3'e; pratik eczacılık için 
615.4'e; ilaçların fizyolojik ve tedavi edici etkileri için 615.7’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 615.1 ile 615.7

. 11 Farmakopeler
Temel numara olan 615.1 l’e, 2.Tablo’dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Japon farmakopeleri 615.1152

[.12] Kodeksler
615.13'e alındı

. 13 Formülerler (biraraya getirilmiş reçeteler)
Kodeksleri [eski 615.12] burada sınıflayın
Temel numara olan 615.13'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Birleşik Devletler'deki formülerler 615.1373

.14 Posoloji (ilaç dozu bilimi)
İlaç uyuşmazlıkları dahil
Doz belirlenmesi, reçete yazımını burada sınıflayın

.18 İlaçların saklanmasıyla ilgili teknikler
İlacın kalitesini ve etkisini koruyacak biçimde ambalajlanmasını burada 
sınıflayın

.19 Eczacılık kimyası (farmasötik kimya)
İlaçların geliştirilmesi, imalatı, analizi 

. 190 01 Felsefe ve kuram

.190 02 Çeşitli

[.190 028 7] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 615.1901'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Analiz

Kimyasal analiz ve analiz yöntemleri
Numara kullanılmıyor; 615.190l'de sınıflayın

İmalat ve hazırlama
Numara kullanılmıyor; 615.19'da sınıflayın

.190 03-.190 09 

.190 1

[.190 15-.190 18] 

[.191]



.31

.322

323-321

615.2-615.3 Belirli ilaçlar ve ilaç grupları
Genel yaklaşım: Eczacılık kimyası, koruma, genel tedavi
Kapsamlı eserleri 615.1'de, belirli bir sistemi etkileyen belirli bir ilaç ya da 
ilaç grubunu 615.7'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 615.2-615.3; 615.2-615.3 ile 615.7

İnorganik ilaçlar
Temel numara olan 615.2'ye, 546.2-546.7 arasında 546’yı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kalomel 615.2663
Radyoaktif ilaçlann kullanımı (radyofarmasiyi) 615.842'de sınıflayın

Organik ilaçlar
Bkz. Kılavuz 615.2-615.3

Sentetik ilaçlar
Temel numara olan 615.3 Te, 547.01-547.08 arasında 547.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sülfonamidler 615.3167
Burada belirtilmeyen belirli bir sentetik ilacı, ilaçla birlikte sınıflayın. 
Örneğin sentetik vitaminler 615.328

Bitki kökenli ilaçlar
Bitki kökenli enzimleri 615.35'de sınıflayın

Farmakognozi (İlaç tanıma bilgisi)
İlaç yapılan otlan, minimal düzeyde işlenen alkaloidleri; kaba ve basit 
(minimal işlemeyle elde edilen ve ilaç görevi yapan ürünleri, örneğin, 
ilaç niteliğindeki çaylar, yemek sodası, macunlar) ilaçlarla ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Belirli bitkilerden elde edilen ilaçlar için 615.323-615.327'ye bkz.

Briyofıtlerden elde edilen ilaçlar
Temel numara olan 615.322'ye, 588.1-588.3 arasında 588'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Musci'den elde edilen ilaçlar 615.3222

Belirli bitkilerden elde edilen ilaçlar
Temel numara olan 615.32'ye 583-587 arasında 58'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin güzelavratotundan elde edilen ilaçlar 
615.32379

Briyofıtlerden elde edilen ilaçlar için 615.322'ye; Talli bitkilerden 
elde edilen ilaçlar için 615.329'a bkz.

Vitaminler
Sentetik vitaminler, hayvansal kökenli vitaminler dahil 
Vitamin tedavisini [eskiden 615.854] burada sınıflayın



.329 Talli bitkilerden elde edilen ilaçlar
Antibiyotikleri burada sınıflayın
Temel numara olan 615.329'a, 589.1-589.9 arasında 589'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin streptomisin 615.32992

.34 Balıkyağları

.35 Enzimler
Örnek; Pepsin, diastas, kimotripsin, papain, tripsin

.36 Hayvansal kökenli ilaçlar
Hormonları burada sınıflayın
Burada belirtilmemiş hayvansal kökenli ilaçları konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin balıkyağları 615.34

.362 Tiroid ve paratiroid özleri (ekstreleri)

.363 Hipofiz (pitüit) hormonları
Örnek: ACTH (adrenokortikotrofik hormon) [eskiden 615.364]

.364 Adrenal hormonları
Örnek; Adrenalin, aldosteron, kortizon 
ACTH (adrenokortikotrofik hormon) 615.363'e alındı 

Seks hormonları için 615.366'ya hkz.

.365 İnsülin

.366 Seks hormonları

.367 Karaciğer özleri (ekstreleri)

.37 Serumlar ve bağışıklık (immünolojik) ilaçları

.372 Aşılar, bakterinler, serobakterinler

.373 Zehirler ve toksoidler

.375 Antitoksinler,toksin-antitoksinler, nekahat dönemi serumları

.39 İnsan kanı ürünleri ve onların yerini tutanlar
Örnek: Gamma globülinler, plasma muadilleri 
Kan ve kan plazması transfüzyonu dahil [^5/;/615.65]

Hastalık sonrası serumlar için 615.375'e hkz.
Kan ve kan plazma bankaları için ayrıca 362.1784'e hkz.

.4 Uygulamalı eczacılık
Reçete hazırlamak ve ilaç vermek 

Bkz. Kılavuz 615.4



.43

.45

.5

Çözeltiler (solüsyon) ve özler (ekstre)
Örnek; Dekoksiyon ve enfüzyonlar (kaynatarak alınan özler), tentürler, 
iksirler, gliserinli ilaçlar, kolodyonlar, şuruplar

Haplar, kapsüller, tabletler, pastiller, tozlar

Merhemler ve sübyeler (emülsiyonlar)

Tedavi

.507

.53

.530 28

.531

.532

Tıbbi hastalıklara, hasta uyumuna, placebo (etkin maddesi olmayan ilaç) 
etkisine ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli hastalıklara ya da hastalık gruplarına uygulanan tedavileri 616-618'de; 
tıbbi hastalıkların, hasta uyumunun, placebo etkisinin belirli vakalarını 
vakayla birlikte, örneğin doktorun öngörmediği ilaç etkileşimlerini 
615.7045'de, cerrahi komplikasyon ve hastalık ertesindeki anormal durumları 
617.0Tde sınıflayın

Belirli tedaviler ve tedavi türleri için 615.8'e; ilkyardım için 616.0252'ye 
hkz.

Eğitim, araştırma, ilgili konular
Hastaların hemşireler tarafından eğitilmesini [eski 610.73], hastaların 
eğitimiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Hastaların belirli bir konuda eğitilmesini konuyla birlikte, örneğin 
hastanın diabetes mellitus konusunda eğitilmesini 616.462007'de 
sınıflayın

Genel tedavi sistemleri
Eklektik ve botanik tıp dahil 
Ayurveda ("Hint tıbbı’’)yı burada sınıflayın 
Sistemine bakmaksızın ilaçla tedaviyi 615.58'de sınıflayın 

Botanik çareler için ayrıca 615.32'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 615.53

Yardımcı teknikler ve işlemler, araç, gereç, malzemeler 
İlaç uygulama yöntemlerini 615.6'da sınıflayın

Karşıtı ile tedavi (allopati)
En iyi tedavinin, hastalığın etkilerinin tam tersi etkileri olan bir tedavi 
olduğu görüşüne dayandırılan bir tedavi sistemi
Allopatinin Ortodoks ya da standart tıp uygulamalarının eşanlamlısı 
gibi kullanıldığı durumlarda, eseri 615.531 dışındaki numaralar içinde 
sınıflayın

Karşıtını azar azar vererek tedavi (homeopati)

Kemik ve kasları elle düzeltme bilgisi (osteopati)
Bir tedavi sistemi olarak
Bir tıp bilimi olarak osteopatiyi ele alan eserleri 615.533 dışındaki 
numaralar içinde sınıflayın. Örneğin osteopatik tıp eğitimi 610.7, 
tiroid hastalıklarının osteopatik tartışması 616.44



.534 Kiropraksi (kemik ve kasları sinir görevlerini düzeltmek amacı ile
elle düzeltme bilgisi)

Bkz. Kılavuz 615.534

.535 Natüropati (hastalıkları su, ışık, meyveler, sıcak, soğuk gibi doğal
etkenlerle iyileştirme bilgisi)

[.537] Eklektik ve botanik tıp (yerel bitkilerle hastalıkları iyileştirme)
Numara kullanılmıyor; 615.53'de sınıflayın

.54 Pediatrik ve geriatrik tedavi

.542 Pediatrik tedavi (çocuk hastalıkları tedavisi)
Pediatrik tedavinin belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin tıbbi jimnastik 615.824

.547 Geriatrik tedavi (yaşlılık hastalıkları tedavisi)
Geriatrik tedavinin belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin akupunktur 615.892

.58 İlaç tedavisi

Kemoterapiyi burada sınıflayın
Belirli bir ilaç ya da ilaç grubunun genel tedavilerini 615.2-615.3'de 
sınıflayın

haç uygulama yöntemleri için 615.6'ya hkz.

.6 İlaç Uygulama Yöntemleri
Örnek: Dışardan, solunum yoluyla, ağızdan, makattan ilaç verme; toplardamar 
içi yöntemler (örneğin deri altına (sübkütan), deri içine (entrakütan), kas içine 
(entramüsküler), toplar damar içine (enravenöz), atardamar içine 
(entraarteryel) enjeksiyonlar); organ üstü ya da organ içi zarlar yoluyla ilaç 
verme yöntemleri
Bu numarayı sadece dar kapsamlı olarak ilaç uygulama yöntemleri ile ilgili 
eserler için kullanın
Belirli bir ilaç ya da ilaç grubunun uygulanmasıyla ilgili yöntemleri 615.2- 
615.3'de; belirli bir tedavi tipiyle ilgili genel eserleri tedaviyle birlikte 
sınıflayın. Örneğin ilaç tedavisi 615.58, solunum yollan tedavisi 615.836, 
parenteral tedavi 615.855

[.61-.64] Oral, rektal, parenteral, enhelasyon (ağızdan, makattan, parenteral, 
solunum) yollarıyla ilaç verme

Numara kullanılmıyor, 615.6’da sınıflayın

[.65] Kan ve kan plazması transfüzyonu
615.39'a alındı

[.66-.67] Organüstü (seröz) ve organiçi (müköz) zarlardan ilaç transfüzyonu;
dışardan ilaç verilmesi

Numara kullanılmıyor; 615.6'da sınıflayın



.7 Farmakodinami (ilaç etkileri bilimi)
İlaçların fizyolojik ve tedavi edici etkileri 
Farmakokinetiği burada sınıflayın 

Toksikoloji için 615.9'a bkz.
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8; 615.1 ile 615.7; 615.2-615.3 ile 615.7; 615.7 
ile 615.9; 615.7 ile 616-618

.704 İlaçların özel etkileri ve etkinlikleri
Ters tepkileri, toksik tepkileri burada sınıflayın 
İlaç alerjilerini 616.975'de sınıflayın 

.704 2 Yan etkiler

[.704 3] Sonraki etkileri
Numara kullanılmıyor, 615.704'de sınıflayın 

.704 5 İlaç etkileşimleri

.71 Kalp-damar sistemini etkileyen ilaçlar

.711 Kalp uyarıcılar (stimülanlar)

.716 Kalp uyarımını azaltıcılar (depressanlar)

.718 Kan ve kan yapıcı organları etkileyen ilaçlar

.72 Solunum sistemini etkileyen ilaçlar
Örnek: Öksürük şurupları, balgam söktürücüler (ekspektoran)

.73 Sindirim sistemi ve metabolizma üzerinde etkili olan ilaçlar

.731 Kusturucular (emetik)

.732 îshal ve kabız ilaçları (katartikler, laksatifler, pürgatifler)

.733 Barsak parazit-solucanlarına karşı kullanılan ilaçlar (anti
helmintik/anthelmintik)

.734 Sindiriciler (dijestanlar)

.735 Barsak içzarını koruyan ve yatıştıran ilaçlar

.739 Metabolizmayı etkileyen ilaçlar

.74 Lenfatik ve glandülar sistemi etkileyen ilaçlar

.75 Ateş düşürücüler (antipiretik/febrifüj)

.76 Boşaltım-üreme sistemini etkileyen ilaçlar

.761 Üriner sistem üzerinde etkili ilaçlar
Örnek: İdrar söktürücüler, idrar azaltıcılar



.766 Üreme sistemini etkileyen ilaçlar

.77 Hareket sistemini ve deriyi etkileyen ilaçlar

.771 Kemikleri etkileyen ilaçlar

.773 Kasları etkileyen ilaçlar

.778 Deriyi etkileyen ilaçlar

.779 Tırnakları ve saçı etkileyen ilaçlar

.78 Sinir sistemini etkileyen ilaçlar
Psikofarmakolojiyi, bağımlılık yapan ve davranış bozukluğuna yolaçan 
ilaçlarla ilgili kapsamlı tıbbi eserleri burada sınıflayın
İlaç bağımlılığı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 362.29'da, hastalık olarak 
bağımlılıklarla ilgili kapsamlı tıbbi eserleri 616.86'da, ilaç bağımlılığını 
önlemenin kişisel yönleriyle ilgili eserleri 613.8'de sınıflayın

Ateş düşürücüler için 615.75'e bkz.
Bağımlılık yapan ve davranış bozukluğuna yolaçan ilaçların 
kullanımıyla ilgili etik için ayrıca 178'e bkz.

.781 Bayıltıcılar (anestetikler)

.782 Sedadif-hipnotik ilaçlar (yatıştırıcılar-uyutucular)
Örnek: Barbitüratlar

.782 2 Narkotikler

.782 7 Haşhaş (cannabis)
Örnek: Marijuana

.782 8 Alkol

.783 Ağrı kesiciler (analjezikler)
Hem ağrı kesici hem de ateş düşürücü olarak kullanılan ilaçlarla ilgili 
kapsamlı eserler dahil
Ateş düşürücülerin kullanımını 615.75'de sınıflayın

.784 Krampları açan ilaçlar (antispazmodikler- antikonvulsantlar)

.785 Uyarıcılar (stimülantlar)

.788 Ruh etkileyiciler (psikotroplar)

.788 2 Ruhsal gerginliği azaltan ilaçlar (trankilizanlar)
Örnek: Klorpromazin, diazepam, meprobamat

.788 3 Yanılsamaya neden olan ve akıl sağlığını bozan ilaçlar
(Hallüsinojenler ve psikedelik ilaçlar)

.8 Belirli tedaviler ve tedavi türleri
Kapsamlı eserleri 615.5'de, ilaç tedavisini 615.58'de, cerrahiyi 617'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 613 ile 615.8; 615.8

.804 Özel konular



.804 3 Belirli bir amaca yönelik tedaviler
Örnek: Canlandırma (resüsitasyon)

.82 Fiziksel tedaviler
Fizyoterapiyi, tedavi amaçlı hareketler ve egzersizleri burada sınıflayın

Işık, ısı, ses, iklim, hava, soluma tedavileri için 615.83’e; radyoterapi 
ve elektroterapi için 615.84'e; hidroterapi ve halneoterapi (kaplıca 
tedavisi) için 615.853'e hkz.

.822 Mekanik yöntemle tedavi (mekanoterapi) ve tedavi amaçlı masaj
Örnek: Akupresyon
Masajla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İnceltici ve zayıflatıcı masajları 646.75'de sınıflayın

.824 Tıbbi jimnastik

.83 Işık, ısı, ses, iklim, hava, soluma tedavileri
Ultrasonik tedavi dahil

.831 Işın tedavisi (fototerapi)

.831 4 Güneş ışınları ile tedavi (helioterapi)

.831 5 Morötesi-radyasyon tedavisi (ultraviole-radyasyon)

.832 Isı tedavisi (termoterapi)

.832 2 Kızılötesi-radyasyon tedavisi (enfraruj)

.832 3 Elektromanyetik dalgalarla dokulan ısıtarak tedavi (diyatermi-
termopenetrasyon)

.832 5 Ateşi yükselterek tedavi

.832 9 Bölgesel veya genel soğutma ile tedavi (kriyoterapi- hipotermi)

.834 Uygun iklimle tedavi (klimatoterapi)

.836 Hava tedavisi (solunan havanın basıncını ve bileşimini
değiştirerek tedavi ve soluma tedavisi-aeroterapi ve inhalation)

Örnek: Oksijen ve karbondioksit tedavileri, pnömatoterapi (yüksek 
veya alçak basınçlı hava ile tedavi)

.84 Röntgen ışınları ve elektrikle yapılan tedaviler (radyoterapi ve
elektroterapi)

.842 Radyoterapi (radyasyon tedavisi, aktinoterapi)
Fototerapi için 615.831'e hkz.

.842 2 X ışınları tedavisi

.842 3 Radyum tedavisi

.842 4 Radyoaktif izotop tedavisi
Radyum tedavisini 615.8423'de sınıflayın

.845 Eletroterapi
Örnek: Elektronik tedavi 
Manyetik tedavi dahil



Çeşitli tedaviler
Aşağıda belirtilen tedavilerle sınırlıdır

Ruh sağlığına yönelik tedaviler
inançla tedavi için 615.852'ye hkz.

Telkin tedavisi (hipnoterapi)
Etkinlik (uğraşı) tedavileri

Kitapla tedavi ve eğitsel tedavi için 615.8516'ya hkz. 
Uğraşı tedavisi

Numara kullanılmıyor; 615.8515'de sınıflayın 
Eğlence tedavisi 
Müzik tedavisi 
Dans tedavisi 
Sanat tedavisi

Kitapla tedavi ve eğitsel tedavi

Dini tedavi (hieroterapi, inançla tedavi)
Psişik ve spiritüel cerrahi dahil

Su tedavisi ( hidroterapi) ve kaplıca tedavisi (halneoterapi) 
Diyetle tedavi (diyetoterapi)

Vitamin tedavisi 615.328'e alındı 
Bkz. Küavuz 615.854 

Parenteral tedavi 
Tartışmalı ve sahte tedaviler 

Şarlatanlığı burada sınıflayın

.851

.851 2 

.851 5

[.851 52]

.851 53 

.851 54 

.851 55 

.851 56 

.851 6 

.852

.853

.854

.855

.856

.88

.882

.886

.89

Belirli tartışmalı veya sahte tedaviler tedavi türüne almdı.Ömeğin 
tartışmalı diyetoterapi 615.854

Bilimsel olmayan deneye dayanan (ampirik) ve tarihi ilaçlar
Ev ilaçlarım burada sınıflayın

Eski ve ortaçağ ilaçları için 615.899'a hkz.
Bkz. Kılavuz 615.8809

Halk tıbbı
Bkz. Kılavuz 615.8809; 615.882

Patentli ilaçlar (hazır ilaçlar)

Diğer tedaviler 

Akupunktur
Akupunktur ve akupresyon ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Akupresyonu 615.822'de sınıflayın



.899 Eski ve ortaçağ ilaçları
Bkz. Kılavuz 615.8809

.9 Toksikoloji (zehirbilim)
Zehirleri ve zehirlenmeleri burada sınıflayın
Adli toksikolojiyi 614.1'de, zehirlerin belirli sistemler ve organlar üzerindeki 
etkilerini 616-618'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 615.7 ile 615.9

Felsefe ve kuram

Çeşitli

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 615.907'de sınıflayın 

Standart altbölümler

.900 1 

.900 2 

[.900 287]

.900 3-.900 9 

.902 Sanayi toksikolojisi
Kirlenmenin toksikolojisi dahil 
Çevresel toksikolojiyi burada sınıflayın
İlaçların toksik tepkileri ve etkileşimlerini 615.704'de, gıda katkı 
maddelerinin toksikolojisini 615.954'de sınıflayın

.905 Zehirlenmenin önlenmesi

.907 Zehirlerin ve zehirlenmenin ölçümü, analizi, tespiti
Zehirlenme teşhislerini ve prognozlarını (tahminler) burada sınıflayın
616.075 Teşhis ve tahminler başlığı altında listelenen konuların tümü 
buraya dahildir

.908 Zehirlenme tedavisi

.91 Gaz halindeki zehirler
Örnek: Boğucu gazlar 
Öldürücü gazları burada sınıflayın

.92 İnorganik zehirler
Gaz halindeki inorganik zehirleri 615.91'de, radyasyon zehirlenmesini 
616.9897'de sınıflayın

.921 Asitler
Belirli asitleri 615.925'de sınıflayın

.922 Alkaliler
Belirli alkalileri 615.925'de sınıflayın

.925 Belirli inorganik zehirler
Temel numara olan 615.925'e 546.2-546.7 arasında 546'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin cıvalı zehirler 615.925663



.94 Hayvan zehirleri

.942 Venomlar (Hayvanların salgıladıklan zehirler)
Örnek: Arı, akrep, yılan, örümcek zehirleri

.945 Zehirli hayvan etleri
Örnek: Zehirli balık
Memeli hayvanların etleri, mikroorganizmaların zehirli hale getirdiği 
hayvan etleri dahil. Örneğin gel-gitlerle zehirlenen kabuklu deniz 
hayvanları

.95 Organik zehirler
Gaz halindeki organik zehirleri 615.91'de sınıflayın 

Hayvan zehirleri için 6J5.94'e bkz.

.951 Sentetik ve imal edilmiş zehirler
Temel numara olan 615.951'e, 547.01-547.08 arasında 547.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin eterler 615.95135

.952 Bitki ve bitkilerden elde edilen zehirler
Temel numara olan 615.952'ye 583-589 arasında 58'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin afyon 615.9523122, bakteriyel gıda 
zehirleri 615.95299
Bitkiler tarafından zehirli hale getirilmiş hayvan etlerini 615.945'de 
sınıflayın

.954 Gıda zehirleri
Gıda katkı maddelerinin toksikolojisi dahil
Zehirli hayvan etlerini 615.945'de; bitki ve bitkilerden elde edilen 
zehirleri 615.952'de sınıflayın. Örneğin bakteriyel gıda zehirleri 
615.95299

616 Hastalıklar
iç hastalıklarını burada sınıflayın
Yaralanmaları ve yaraları, hastalıkların cerrahi olarak tedavisini, vücut 
bölgelerine göre hastalıkları, diş, göz, kulak hastalıklarını 617'de; jinekolojik, 
obstetrik, pediatrik, geriatrik hastalıkları 618'de sınıflayın

Hastalık vakaları ve hastalıkların önlenmesi için alınan kamusal önlemler 
için 614.4'e; tedavi için 615.5’e hkz.
Bkz. Kılavuz 612 ile 616; 615.7 ile 616-618; 616 ile 610; 616 ile 616.075; 
616.01; 616.01 ile 616.9; 617 ile 616; 617.4 ile 616; 618.92 ile 616, 618.32



Endokrin

Üriner sistem hastalıkları

ÖZET
Standart altbölümler 

[Genel konular]
Kalp-damar sistemi hastalıkları 
Solunum sistemi hastalıkları 
Sindirim sistemi hastalıkları
Kan yapıcı, lenfatik, iç salgı yapıcı sistemler hastalıkları 

sistem hastalıkları 
Deri, saç, kıl, tırnak hastalıkları 
Boşaltım-üreme sistemi hastalıkları 
İskelet, kas sistemi hastalıkları 
Sinir sistemi ve akıl hastalıkları 
Diğer hastalıklar

Felsefe ve kuram
Bkz. Kılavuz 616 ile 610

Çeşitli
Bkz. Kılavuz 616 ile 610

Meslek, uğraşı, hobi olarak hastalıklarla ilgili çalışmalar 
Kullanmayın; 610.69'da sınıflayın 

Test ve ölçüm
Kullanmayın, 616.075'de sınıflayın

Standart altbölümler
Bkz. Kılavuz 616 ile 610

Eğitim, araştırma, ilgili konular 
Deneysel araştırma 

619’a alındı

İnsan türlerine göre tarih ve tanım 
Bkz. Kılavuz 616 ile 610

616.001-.009
•01-.09
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

.001

.002

[.002 3]

[.002 87]

.003-.006

.007 

[.007 24]

.008

.008 3

.008 4 

[.008 46]

.009

.009 2

Genç insanlar
Buluğa kadar olan dönemdeki bebek ve çocuk hastalıklarını 
618.92'de sınıflayın

Yetişkinliğin belirli aşamalarındaki insanlar 

Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler 
Kullanmayın; 618.97'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Bkz. Kılavuz 616 ile 610 

Kişiler
Fiziksel bir hastalıkla yaşamı 362.19'da, akıl hastalığıyla yaşamı 
616.890092'de sınıflayın



ÖZET
616.01 Tıbbi mikrobiyoloji

.02 Özel konular

.04 Özel tıbbi durumlar

.07 Patoloji

.08 Psikosomatik tıp (ruh-gövde tıbbı)

.09 Hasta öyküleri

.01 Tıbbi mikrobiyoloji
Patojen mikroorganizmalar ve bunların hastalıkla ilişkilerini ele alan 
çalışmalar
Mikroorganizmalarda ilaca direnci burada sınıflayın 
Belirli ilaçlara direnci 615'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 616.01; 616.01 ile 616.9

.014 Bakteriler
Temel numara olan 616.014'e 589.92-589.99 arasında 589.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin barsak bakterileri (enterobacteriaceae) 
616.0145

Riketsiyalar için 616.0192'ye hkz.

.015 Mantarlar (fungi)

.016 Tek hücreli hayvanlar (protozoalar)

.019 Ultramikroplar

.019 2 Riketsiyalar

.019 4 Virüsler

.02 Özel konular

.024 Ev tıbbı
Doktor yardımı olmaksızın hastalıkların tanı ve tedavisi 
Doktora ne zaman başvurulacağına ilişkin tavsiyeler dahil 

ilkyardım için 616.0252'ye hkz.
Hasta ve rahatsız kişilerin evde hakimi için ayrıca 649.8'e hkz.

.025 Tıbbi acil durumlar
Yoğun bakımı 616.028'de sınıflayın 

.025 2 İlk yardım

.028 Yoğun (kritik) bakım

.029 Terminal bakım

.04 Özel tıbbi durumlar

.042 Genetik (kalıtsal) hastalıklar
Kalıtsal hastalıklann tanısında amniosentezi 618.32042'de sınıflayın



.043

.047

.047 2

.047 3 

.07

Konjenital (doğuştan) hastalıklar
Teratoloji (ucubeler bilimi) dahil
Kalıtsal kökenli konjenital hastalıkları 616.042'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 618.92 ile 616, 618.32

Hastalık belirtileri
Kendi başlarına bir problem olarak belirtiler (semptomlar)
Örnek: Ödemler, ateşler, enfeksiyonlar, şok
Semptomatolojiyi [eski 616.072]; patoloji, tanı, çeşitli etiyolojilerin 
(hastalık nedenleri bilimi) belirtilerinin ele almışını burada sınıflayın
Belirtilerin tanı ve tahmin açısından değerlendirilmesini 616.075'de; 
belirli bir hastalığın ya da hastalık grubunun belirtilerini hastalıkla 
birlikte sınıflayın. Örneğin kalp hastalıklarının belirtileri 616.12

Ağrı
Kökeni bilinmeyen başağrılan 616.849l'e alındı 
Başağrılarmı 616.849l'de sınıflayın 

İltihap (Enflamasyon)

Patoloji

.071

[.072]

.075

Hastalık ortamlarının aynntıh tanımı, nedenleri ve belirtileri, tanı 
teknikleri için kullanın. Ayrıntılı olmayan eserler için 616.07'den çok 
616'yı tercih edin
Adli patolojiyi 614.1'de sınıflayın

Sitopatoloji için 611.01815'e; histopatoloji için 611.0182-611.0189'a; 
tıbbi mikrobiyoloji için 616.01'e bkz.

Hastalık nedenleri bilimi (Etiyoloji)
Hastalıklann yayılmasına katkıda bulunan toplumsal etmenleri 
362.1042'de, genetik hastalıkları 616.042'de sınıflayın

Hastalık belirtileri bilimi (Semptomatoloji)
616.047'ye alındı

Tanı ve tahmin (diagnoz ve prognoz)
Gözle tanı dahil
Diferansiyel (farklı) tanıyı burada sınıflayın 
Profesyonel olmayan tanıları 616.024'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 616 ile 616.075

.075 1 Tıbbi öykü alma



.075 4

.075 43

.075 44 

.075 45

.075 47 

.075 48

.075 6

.075 61 

.075 63 

.075 66

.075 7

.075 72

Fiziksel tanı
Termografi dahil
Tanısal görüntü üretimiyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Radyolojik tanı için 6I6.0757'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 616.0757 

Ultrasonik tanı
Sonografiyi (ekografi) burada sınıflayın 

Ses

Optik tanı
Endoskopiyi burada sınıflayın 
Mikroskopiyi 616.0758'de sınıflayın 

Elektriksel tanı 

Manyetik tanı
Nükleer manyetik rezonans (NMR) görüntüleri üretimini 
burada sınıflayın

Kimyasal tanı
Örnek: Bağışıklık tanısı (immünodiagnoz)
Klinik kimyayı burada sınıflayın 
Radioimmunoassay'! 616.0757'de sınıflayın 

Kan analizi

Mide-barsak salgılarının analizi 

İdrar analizi
Radyoskopik idrar analizini 616.0757'de sınıflayın 

Radyolojik tanı
X ışınlarının (röntgen), radyoaktif malzemenin, diğer iyonlaşan 
radyasyonların kullanımını gerektiren tanılar
Örnek: Radioimmunoassay, radyoskopik idrar analizi
Tomografi, tıbbi radyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Radyoterapi için 615.842’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 616.0757

Röntgenoloji (X ışını incelemesi)
Bilgisayarlı aksial (hesaplanmış) tomografi (CAT, CT), 
floroskopi dahil
Bu numaranın tomografiyle ilgili kapsamlı eserler için 
kullanımından vazgeçilmiştir, 616.0757'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 616.0757



.075 75

.075 8

.075 81 

.075 82 

.075 83 

.075 9

.078

.079

.079 2 

.079 3 

.079 5

.08

.09

Radyoizotop taraması
Genellikle nükleer tıp olarak adlandırılır
Pozitron emisyon tomografisi (PET) dahil

Nükleer manyetik rezonans görüntü üretimi için ayrıca 
616.07548'e hkz.

Tanıda mikroskop!
Biopsileri burada sınıflayın

Bakteriyolojik inceleme

Sitolojik inceleme

Histolojik (dokubilim) ve histokimyasal (doku kimyası) inceleme 

Otopsi (ölü bedenlerin açılıp incelenmesi, post-mortem inceleme)
Adli tıbbı 614.1'de sınıflayın

Ölüm
İnsan ölümüyle ilgili disiplinlerarası eserleri 306.9'da sınıflayın

Bağışıklık (immünoloji) [eskiden 612. IIS22]

Interferon (çatışma), retiküloendotelial sistem dahil 
İmmünogenetiği burada sınıflayın
Bağışıklık bozuklukları 616.97'ye, otoimmünite 616.978'e alındı 
İmmünodiagnozu 616.0756'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 591.29 ile 616.079 

Antijenler 

Antikorlar 

Bağışıklık tepkileri
Örnek: Aglütinasyon, presipitasyon 
Serolojiyi burada sınıflayın

Psikosomatik tıp (ruh-gövde tıbbı)
Bu numara büyük ölçüde 616.1-616.7, 616.9'da tanımlanan hastalıkların 
psikosomatik yönleriyle sınırlıdır
Hastalıkların psikoloji kve psikosomatik yönleriyle ilgili kapsamlı eserleri 
616.0019'da, kendi başına sorun olarak ele alman psikosomatik belirtileri 
616.047'de, zihinsel hastalıklar ve onların somatik (bedensel) belirtilerini 
616.89'da, stresin neden olduğu hastalıkları 616.98'de sınıflayın

Hastalık hastalığı (hipokondriakal nevrozlar) için ayrıca 616.8525'e 
hkz.

Hasta öyküleri



616.1-616.9 Belirli hastalıklar
616.01-616.08'deki tüm notlar burada geçerlidir
Belirli girişlerde gösterilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar dışında, 
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin

001 Felsefe ve kuram
002 Çeşitli
[0023] Meslek, uğraşı, hobi olarak ihtisas

Kullanmayın; 023’de sınıflayın 
[00287] Test ve ölçüm

Kullanmayın; 075’de sınıflayın 
003-006 Standart altbölümler
007 Eğitim, araştırma, ilgili konular
[00724] Deneysel araştırma

Kullanmayın; 027’de sınıflayın
008 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
0083 Genç insanlar

Buluğa kadarki bebek ve çocuk hastalıklarını 
618.92’de sınıflayın

0084 Yetişkinliğin belirli aşamalarındaki kişiler
[00846] Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler

Kullanmayın; 618.97’de sınıflayın
009 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
0092 Kişiler

Fiziksel bir hastalıkla yaşamayı 362.19’da, 
zihinsel bir hastalıkla yaşamayı 616.890092’de 
sınıflayın

01 Mikrobiyoloji
OTe, 616.014-616.019 arasında 616.0Tİ izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin mantarlar 015 
Bir hastalığın ya da hastalık sınıfının nedeninin tek tip bir 
mikroorganizma olduğu biliniyorsa mikroorganizmanın 
tipiyle ilgili eserlere uygulanan diğer altbölümleri 
kullanmadan Ol'i kullanın

Bkz. Kılavuz 616.1-616.9; Ekleme tablosu; 071 ile 01
02 Özel konular
023 Personel

Görevlerin yapısı, mesleğin nitelikleri, ilişkiler 
Personelin yerine getirdiği işlemlerin teknolojisi için 
kullanmayın. Örneğin bir kardiyolojik paramediğin 
kullandığı teknikler 616.12 (616.120233 değil)

0232 Pratisyen doktorlar
0233 Teknisyenler ve asistanlar
024 Ev tıbbı

Belirli bir tür tedaviyi 06’da sınıflayın. Örneğin 
ilaç tedavisi 061

İlk yardım için 0252 'ye hkz.
025 Tıpta acil durumlar

Belirli hastalıklar ve hastalık türlerinin acil tedavisi ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Yoğun bakımı 028’de; belirli tür acil tedaviyi 06’da 
sınıflayın. Örneğin acil ilaç tedavisi 061 

0252 İlk yardım
027 Deneysel tıp

(devam ediyor)



616.1-616.9 Belirli hastalıklar (devam)
028 Yoğun bakım

Belirli bir tedavi türünü 06’da sınıflayın. Örneğin 
ilaç tedavisi 061

029 Terminal bakım
Belirli bir tedavi türünü 06’da sınıflayın. Örneğin 
ilaç tedavisi 061

03 Rehabilitasyon
Hasta ya da sakat bir kişinin sakatlıklarının sınırları içinde 
normal bir hayatın etkinliklerine katılabilmek üzere tedavi 
edilip eğitilmesi
Rehabilitasyonla ilgili kapsamlı eserleri 617.03’de, 
rehabilitasyon tedavisini 06’da sınıflayın

04 Hastalıkların özel sınıfları
042 Genetik (kalıtsal) hastalıklar

Bir tür kalıtsal hastalığın özel bir türünün dolaylı bir 
etiyolojisi varsa, en g^örünür.belirtileri gösteren 
sistemle birlikte sınıflayın. Örneğin kalıtsal metabolik 
rahatsızlıklardan kaynaklanan geri zekâlılık 
616.8588042, 616.39042 değil

043 Konjenital (doğuştan) hastalıklar
Genetik kökenli doğuştan hastalıkları 042’de 
sınıflayın

05 Koruyucu önlemler
Birey ve tıp personeli tarafından
Kapsamlı eserleri 613’te, belirli hastalıkların önlenmesi
için alınan kamu önlemlerini 614.5’te sınıflayın

06 Tedavi
Rehabilitasyon tedavisini; ev tıbbmda, tıbben acil 
durumlarda, yoğun bakımda, terminal bakımda kullanılan 
belirli tedavi türlerini burada sınıflayın 
Tedavi ile ilgili kapsamlı eserleri 615.5’te; ev tıbbmda 
belirli hastalıkların ya da hastalık türlerinin tedavisi ile 
ilgili kapsamlı eserleri 024’te, tıbbi aciliyetlerde belirli 
hastalıkların ya da hastalık türlerinin tedavisi ile ilgili 
kapsamlı eserleri 025’te, yoğun bakımda belirli 
hastalıkların ya da hastalık türlerinin tedavisiyle ilgili 
kapsamlı eserleri 028’de, terminal bakımda belirli 
hastalıkların ya da hastalık türlerinin tedavisiyle ilgili 
kapsamlı eserleri 029’da; belirli bir hastalığı ya da hastalık 
türü olan kişilerin rehabilitatif tedavisi veya eğitimiyle 
ilgili kapsamlı eserleri 03’de; belirli bir hastalık ya da 
hastalık türünün tedavi ve patoloji (07) ile ilgili kapsamlı 
eserleri, ekleme yapmadan hastalık ya da hastalık türünün 
numarasında sınıflayın. Örneğin kalp hastalığının nedeni, 
seyri ve tedavisi 616.12 (616.1206 değil)

061 İlaç tedavisi
062-069 Diğer tedaviler

06'ya, 615.82-615.89 arasında 615.8'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin röntgen tedavisi 06422, 
rehabilitatif etkinlik tedavisi 06515

07 Patoloji
07 ye, 616.071-616.079 arasında 616.07'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin etiyoloji 071, tam 075 
Bir hastalığın yayılmasını etkileyen toplumsal etmenleri 
362.19’da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 616.1-616.9: Ekleme tablosu: 071 ile 01
08 Psikosomatik tıp
09 Hasta öyküleri

Kapsamlı eserleri 616'da sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8



616.11
.12
.13
.14
.15

.11

.12

.122

.123

.123 2 

.123 7 

.124

.125

616.1-616.8 Belirli sistemler ve organlardaki hastalıklar
Kapsamlı eserleri 616'da, bağışıklık sistemi hastalıklarını 616.97'de, belirli 
sistemler ve organlardaki tümörleri (neoplasma) 616.992'de, belirli 
sistemler ve organlardaki tüberkülozlan 616.995'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 616.1-616.8

*Kalp-damar sistemi hastalıkları
Kardiopulmonary resuscitation (CPR) 616.1025'de sınıflanmıştır 
Kan yapıcı sistem hastalıklarını 616.4l'de sınıflayın

ÖZET
Endokard ve perikard hastalıkları 
Kalp hastalıkları 
Kan damarlarının hastalıkları 
Toplardamar ve kılcal damar hastalıkları 
Kan hastalıkları

*Endokard ve perikard hastalıkları

*Kalp hastalıkları
Örnek: Cor pulmonale
Kardiolojiyi, nekrozu ve kalbin diğer dejeneratif hastalıklarını burada 
sınıflayın

Endokard ve perikard hastalıkları için 616.11'e hkz.

*Angina pektoris

*Koroner damar hastalıkları (iskemik kalp hastalıkları)
Kalp krizleriyle ilgili kapsamlı eserleri 616.123025'de; miyokard 
enfarktüsü anlamındaki kalp krizleri ile ilgili eserleri 616.1237'de 
sınıflayın
Koroner damarların daralması ya da tıkanmasından kaynaklanmayan 
kalp krizlerini nedeniyle birlikte sınıflayın. Örneğin konjestiv (kan 
toplanmasıyla ilgili) kalp yetmezliği 616.129025

Angina pektoris için 616.122'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 616.123028

*Koroner arterioskleros

*Miyokard enfarktüsü

*Miyokardit
Miyokard hastalıkları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Miyokard enfarktüsü için 616.1237'ye hkz.

*Kalp kapaklarının (valvül) hastalıkları



. 127 *Romatizmal kalp hastalıkları
Romatizmal kalp kapaklan hastahklannı 616.125'de sınıflayın

.128 * Aritmiler
Alloritmi dahil
Kalp atışlannı düzenleyici aygıtların takılmasını 617.412059'da, 
bunlann işlevlerini 617.4120645'de sınıflayın

.129 *Kalp yetmezliği

. 13 *Kan damarlarının hastalıkları
Anjiolojiyi, belirli bir bölgedeki, örneğin kann ve leğen boşluğundaki kan 
daman hastahklannı, burada sınıflayın
Belirli bir sistem ya da organla ilgili kan daman hastalıklarını sistem ya 
da organla birlikte sınıflayın. Örneğin serebrovasküler hastalıklar 616.81

Toplardamar ve kılcal damar hastalıkları için 616.14'e bkz.

.131 *Çevresel damarların hastahklan
Serebrovasküler (beyin damarları) hastalıklar için 616.81'e bkz.

. 132 *Kan basıncının yüksekliği (hipertansiyon)
Nedeni belli olmayan (essansiyel) ve böbreklere bağlı (renal)

. 133 * Anevrizmalar (Atardamar kesecikleri)

.135 * Atardamarda pıhtı ve pıhtılaşma (emboli ve tromboz)
Akciğer emboli ve trombozları için 616.249’a bkz.

. 136 *Arteriyoskleros (atardamar sertliği)
Aterosklerosu burada sınıflayın

. 138 *Büyük orta damar (aort) hastahklan

.14 ^Toplardamar ve kılcal damar hastahklan

.142 *Toplardamar yangısı (flebit ve tromboflebit)

.143 *Toplardamarların genişlemesi (varisler)

.145 *Toplardamarda pıhtı ve pıhtılaşma (emboli ve tromboz)

. 148 *Kılcal damar hastalıkları
Telanjiektazi (kılcal damar genişlemesi), telanjit (kılcal damar 
yangısı) dahil

.15 *Kan hastalıkları
Hematolojiyi burada sınıflayın

Bakteriyel kan hastalıkları için 616.94'e bkz. 
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.151 ^Eritrosit hastalıkları
Hemoglobin bozukluklarım burada sınıflayın

Anemi (Kansızlık) için 616.152'ye; polisitemi için 6I6.153’e hkz.

.152 * Anemi
Örnek: Talassemi

.1527 *Orak hücreli anemi

.153 *Polisitemi

.154 *Lökosit hastalıkları
Agranülositoz dahil

. 156 *Retikülozlar (retükülo-endotel hücrelerinin artışı)

. 157 *Kanamanın kolaylaştığı hastalıklar (hemorajik hastalıklar)
Kan pıhtılaşması bozukluklarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Atardamar emboli ve trombozları için 6l6.135'e; toplardamar 
emboli ve trombozları için 616.145'e bkz.

.157 2 *Hemofıli

.2 Solunum sistemi hastalıkları
Apne (soluk almanın dinmesi) dahil 
Dispne (nefes darhğı)'nı burada sınıflayın

.200 1-.200 3

.200 4

.200 5-.200 9

.201

.202

.203

.204

.205

.208

Standart altbölümler
616.1- 616.9'da belirtildiği gibi 

Özel konular
Temel numara olan 616.2004'e 616.1-616.9'daki tablodan 01-09 
notasyonunda O’ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin solunum 
hastalıklarının tanısı 616.200475

Standart altbölümler
616.1- 616.9’da belirtildiği gibi

*Krup (gırtlağın tıkanmasından doğan durum)

*Solunum alerjileri
Saman nezlesini burada sınıflayın 
Astımı 616.238'de sınıflayın 

*Grip (enflüenza)
*Boğmaca (Pertüsis)
*Soğuk algınlığı (Koriza, nezle)
*Aşırı soluma (hiperventilasyon)



.21 * Burun, gırtlak, yardımcı organ hastalıkları
Otorinolarengolojiyi (kulak-boğaz-burun), gözler, kulaklar, burun ve 
boğaz hastalıklarıyla ilgili kapsamlı eserleri 617.5l'de sınıflayın

Larengoloji (gırtlak hastalıkları) için 616.22'ye bkz.

.212 *Burun, yutağın burun arkasına düşen üst bölümü (nazofarenks),
burna yardımcı kemik boşlukları (aksesuar sinüs) hastalıkları

Burun hastalıklarını (rinoloji) burada sınıflayın
Soğuk algınlığını 616.205'de sınıflayın

.22 *Gırtlak, soluk borusu ağzı (glottis), ses telleri, gırtlak kapağı
(epiglottis) hastalıkları

Larengolojiyi (gırtlak hastalıkları) burada sınıflayın

.23 *Soluk borusu (trakea) ve akciğer boruları (bronş) hastalıkları
Örnek: Bronşiektazi (bronş genişlemesi), trakeit (soluk borusu iltihabı)
Bronkopnömoniyi (akciğer ve soluk yolları iltihabı) 616.24l'de sınıflayın

.234 *Bronşit

.238 *Bronşiyal Astım
Astımla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kardiak astımını 616.12'de sınıflayın

.24 *Akciğer hastalıkları
Akciğer ve bronş hastalıklanyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bronş hastalıklarını 616.23'de, akciğer tüberkülozunu 616.99524'de 
sınıflayın

.241 *Zatürre (pnömoni)
Lejyoner hastalığı dahil

Nekropnömoni (akciğer gangreni) için ayrıca 616.245'e hkz.

.244 *Akciğer toz hastalığı (pnömokonyoz)
Toz ve diğer parçacıkların neden olduğu hastalıklar
Örnek: Asbestosis, karaciğer hastalığı, bissinosis (kahverengi ciğer 
hastalığı), akciğer abseleri, silikoz (akciğerlerde taş tozu hastalığı)

.245 *Akciğer gangreni (nekropnömoni)

.248 *Anfizem

.249 *Akciğer embolisi ve trombozları

.25 *Akciğer zarı (plevra) hastalıkları
Akciğer-akciğer zarı iltihabı (Plöropnömoni)’nı 616.241'de sınıflayın

.27 *Omurga, göğüs kemiği ve akciğerler arasında kalan aralık
(mediyasten) hastalıkları

.3 *Sindirim Sistemi hastalıkları
Sindirim sistemi alerjilerini 616.975'de sınıflayın 

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
616.31 Ağız ve boğaz hastalıkları

.32 Yutak (farenks) ve yemek borusu (özofagus) hastalıkları

.33 Mide hastalıkları

.34 Barsak hastalıkları

.35 Göden barsak (rektum) ve makat (anüs) hastalıkları

.36 Safra yolları hastalıkları

.37 Pankreas hastalıkları

.38 Karın zarı (peritonit) hastalıkları

.39 Beslenme ve metabolizma hastalıkları

.31 *Ağız ve boğaz hastalıkları
Ağız bölgesini (bir sindirim organı olarak ağızdan daha geniş bir kavram 
olarak) 617.522'de, diş ve damak hastalıklarını 617.63'de sınıflayın

Larengoloji için 61622’ye; farenks (yutak) hastalıkları için 616.32'ye 
hkz.

.312 * Vincent anjini (toprak basilinden oluşan ağız hastalığı)

.313 ^Kabakulak (epidemik parotit)

.314 ^Bademcik (tonsilla) hastalıkları

.316 *Tükürük bezleri hastalıkları

.32 * Yutak (farenks) ve yemek borusu (özofagus) hastalıkları

.33 *Mide hastalıkları
Örnek: Gastroptoz (mide düşüklüğü)
Gastroenterit, gastroenterolojiyle (gastroentestinal hastalıklar) ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Barsak hastalıkları için 616.34’e; tifo için 616.9272’ye; kolera için 
616.932’ye; dizanteri için 616.935'e bkz.
Bkz. Kılavuz 616.932 ile 616.33

.332 *îşlevsel bozukluklar
Örnek: Hazımsızlık (dispepsi), salgılama bozuklukları,sindirim 
bozuklukları

.333 *Mide yangısı (gastrit)

.334 *Mide ülserleri
Peptik ülserleri 616.343'de sınıflayın 

.34 *Barsak hastalıkları

.342 *tşlevsel bozukluklar
Tıkanmalar (obstrüksiyon) dahil 

.342 3 *Emilim bozukluğu (malabsorpsiyon)

.342 7 *lshal (Diyare)

.342 8 *Kabızlık (Konstipasyon)



.343 *Peptik ülserler
■ Mide ülserleri ve peptik ülserlerle ilgili kapsamlı eserleri burada

sınıflayın
Mide ülserleri için 616.334'e bkz.

.343 3 *Duodenum (oniki parmak barsağı) ülserleri

.343 4 *Mide-boşbarsak (gastrojejunal) ülserleri

.344 *Barsak iltihaplan (Enterit)
Örnek: Oniki parmak barsağı iltihabı (duodenit), boşbarsak iltihabı 
(jejunit)

.344 5 *Kıvrımbarsak iltihabı (ileit)
Crohn hastalığı dahil

.344 7 *Kalmbarsak veya kolon iltihabı (Kolit)

.35 *Göden barsak (rektum) ve makat (anüs) hastalıkları
Proktolojiyi (gödenbarsak ve makat hastalıkları) burada sınıflayın

.36 *Safra yollan hastahklan

.362 *Karaciğer hastalıkları

.362 3 *Karaciğer iltihabı (hepatit)

.362 4 *Siroz

.362 5 *Karaciğer iltihabına bağlı sanlık

.365 *Safra kesesi ve safrayolları hastalıkları

.37 *Pankreas hastalıkları
Sistik fibrosis dahil
Pankreas iç salgı hastahklannı 616.46'da sınıflayın

.38 *Kann zarı (peritonit) hastalıkları

.39 ^Beslenme ve metabolizma hastahklan
Metabolizmadaki doğuştan (kalıtsal olarak) gelen bozuklukları 
616.39042’de sınıflayın
Belirli bir sistem ya da organın beslenrne ve metabolizma hastalıklarını 
sistem ya da organla birlikte smıflayın.Ömeğin metabolik kemik 
hastalıkları 616.716

Endokrinoloji için 616.4'e hkz.

> 616.392-616.396 Beslenme yetersizliği hastahklan
Kapsamlı eserleri 616.39'da sınıflayın

.392 *Beriberi (B1 vitamini /vitamin yetersizliği)

.393 *Pellagra (nikotinik asit yetersizliği)

.394 *lskorpit (skorbüt) hastalığı (C vitamini yetersizliği)
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.395

.396

.398

.399

.399 5

.399 7 

.399 8 

.399 9

.4

.41

.43

.44

.442

.443

*Raşitizm (D vitamini eksikliği)

Diğer besin eksikliği hastalıkları ve durumları 
Örnek: Aşırı zayıflık, yağ bozuklukları, kwashiorkor 
İştahsızlık nevrozunu 616.85262'de sınıflayın

Birden çok (mültipl) besin eksiklikleri için 616.399'a bkz.

^Şişmanlık (obezite)
Beslenmeye ve iç salgı bozukluklarına bağlı şişmanlıklar
Yiyecek bağımlılığını 616.39808'de sınıflayın
Nevroz halindeki iştah ve yeme bozukluklarını 616.8526'da sınıflayın

Diğer beslenme ve metabolizma hastalıkları 
Birden çok besin eksikliği dahil 

*Protein metabolizması hastalıkları 
Örnek: Amiloidosis 

*Lipid metabolizması hastalıkları 

*Karbonhidrat metabolizması hastalıkları 

*Gut

*Kan yapıcı, lenfatik, iç salgı yapıcı sistemler 
hastalıkları *Endoktrin sistem hastalıkları

Endokrinolojiyi burada sınıflayın
İç salgı sistemlerine bağlı şişmanlığı 616.398'de; belirli bir organ ya da sistem 
içindeki bezlerin hastalıklarını sistem ya da organla birlikte sınıflayın.
Örneğin dişi cinsiyet bezlerinin hastalıkları 618.1

*Kan yapıcı (hematopoetik) sistem hastahklan 
Dalak ve kemik iliği bozuklukları 

Anemi için 616.152'ye bkz.

*Lenf sistemi hastalıkları
Örnek: Lenf sistemi iltihabı (lenfatit), lenfomatoz(mültipl lenfomlar) 
Hodgkins hastalığını 616.99446'da sınıflayın

616.43-616.48 Endokrin sistem hastalıkları 
Kapsamlı eserleri 616.4'de sınıflayın 

*Timüs bezi hastalıkları 
*Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları 

*Tiroid bezi büyümesi (guatr)
*Tiroid bezinin aşırı salgı yapması (hipertiroidizm)



.444

.445

.45

.462

.466

.47

.48

.51

.52

*Tiroid bezinin yetersiz salgı yapması (hipotiroidizm)
Miksödem için 616.858848’e hkz.

*Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin aşırı salgı yapması) ve 
hipoparatiroidizm (paratiroid bezlerinin yetersiz salgı yapması)

^Böbreküstü (adrenal) bezlerinin hastalıkları
Örnek: Addison hastalığı, Cushing sendromu, hiperadrenalizm, 
hipoadrenalizm

^Pankreas iç salgısındaki hastalıklar (Langerhans adacıklarının 
hastalıkları)

*Şeker hastalığı (Diabetes mellitus)
Şeker hastalığıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Şekersiz diyabet (diabetes insipidus) için 6l6.47'ye bkz.

*Kan şekeri azlığı (Hipoglisemi)

*Hipofiz bezleri (pitüit) hastalıkları
Örnek: Diabetes insipidus, cücelik, devlik
Akromegali (gövdenin uç bölgelerinin büyümesi), Simmond hastalığı 
(hipofiz ön lobu yetersizliği) dahil

*Diğer bezlerin hastalıkları
Örnek: Hiperpinealizm (pineal bezin aşırı çalışması)
Poliglandüler bozukluklar (birden fazla bezin bozuklukları) dahil

*Erkek memesinin hastalıkları
Meme hastalıklarıyla ilgili kapsamlı eserleri 618.19'da sınıflayın

*Deri, saç, kıt, tırnak hastalıkları
Örnek: Işığa duyarlılık (fotosensitivite) hastalıkları, güneş yanıkları 
Dermatoloji (cildiye)yi burada sınıflayın
Deri alerjileriyle ilgili kapsamlı eserleri 616.973'de, gıda ve ilaç alerjilerinin 
dermatolojik belirtilerini 616.975'de sınıflayın
Zührevi hastalıkları 616.95l'de sınıflayın

*Papüllü döküntüler (küçük, sert kabarcıklar)
Ürtiker (kurdeşen) dahil 
Dermatiti burada sınıflayın

Veziküler ve püstüler döküntüler için 616.52’ye; temas alerjileri için 
616.973'e bkz.

*İçi su dolu (veziküler) ve içi irin dolu (püstüler) döküntüler 
Örnek: 1. tip herpes simplex 
2. tip herpes simplex'i 616.9518'de sınıflayın 

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.521

.522

.523

.524

.526

.53

.54

.544

.545

.546

.547

.55

.57

.58

.6

*Egzama
Atopik dermatit dahil 

*Zona (Herpes zoster)

*Çıban (füronkulus) ve kötü çıban (karbunklus, şirpençe) 

*lmpetigo

*Psoryazis (sedef hastalığı)

*Yağ bezleri hastalıkları
Örnek: Akne, komedonlar, yağ kistleri, sebore

*Deri kalınlaşmaları, kafatası derisi hastalıktan, ilgili bozukluklar 
Pigment değişiklikleri için 616.55'e bkz.

*Deri kalınlaşmaları
Örnek: Nasırlar, siyiller, iktiyoz, skleroderma, kserodem, keratoz

*Deri yaraları (ülserleri)
Örnek: Dekübitus ülserleri (yatalakların yaralan)

^Kafatası derisi, saç, kıl, kıl kınlan (follikül) hastalıkları 
Örnek: Kellik (alopesi), kepek, aşırı kıllanma (hipertrikoz)

*Tımak hastalıkları 

*Pigment değişiklikleri
Örnek: Albinizm (abraşlık, deri ve kıllann beyazlığı), benler, etbenleri 
Benlerle (nevi) ilgili kapsamlı eserler dahil 
Kapilar benleri 616.99315’de sınıflayın

*Ter bezleri hastalıkları
Örnek: Ter bezlerinin akut iltihabı, ısı döküntüsü, anidroz (terleme yitimi)

*Parazitli deri hastalıkları
Örnek: Mayasıl, mantar, uyuz, kaşıntı, verem dutu

*Soğuk çatlakları, soğuğa bağlı gangrenler

*BoşaItım-üreme sistemi hastalıkları *Üriner sistem hastalıkları
Ürolojiyi burada sınıflayın

> 616.61-616.64 Üriner sistem hastalıkları
Kapsamlı eserleri 616.6'da sınıflayın 

*616.I-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.61 *Böbrek ve sidiksağan (üreter) hastalıkları
Nefrolojiyi burada sınıflayın
Böbrekler ve üreterler, sadece böbrekler için altbölümler eklenmiştir
Böbreklere bağlı hipertansiyonu 616.132'de, böbrek taşlarını 616.622'de, 
böbrek dializini 617.461059'da sınıflayın

.612 *Nefrit
Örnek: Bright hastalığı, glomerülonefrit

.613 *Piyelit (Piyelonefrit)(Piyelon ve böbrek leğeni iltihabı) ve
Piyelosistit (böbrek leğeni ve idrar kesesi iltihabı)

.614 *Böbrek yetmezliği

.62 *ldrar kesesi ve üretra (siyek, son sidikyolu) hastalıkları
Erkek üretrasının hastalıkları için 616.64'e bkz.

.622 *Böbrek taşları (idrar taşları)
Böbrek ve idrar kesesi taşları

.623 *îdrar kesesi iltihabı (sistit)

.624 *Üretrit (siyek iltihabı)

.63 *îdrar yolları hastalıklarının belirtileri
Üreme-boşaltma sistemi hastalıklarının belirtileriyle sınırlıdır
Örnek: Albuminuria, hematuria, proteinuria
Belirtilerin tanı ve tahmin amacıyla yorumlanmasını 616.6075'de; 
psikosomatik idrar kaçırmayı 616.849'da; belirli hastalığın ya da belirli bir 
organdaki hastalığın üriner belirtilerini, hastalık ya da organla birlikte 
sınıflayın. Örneğin böbrek yetmezliğinin üriner belirtileri 616.614

Genel olarak hastalıkların teşhisinde idrar tahlilleri için ayrıca 
6l6.07566'ya bkz.

.633 *îrinli idrar çıkartma (piyüri)

.635 *Üremi

.64 *Erkek üreme organları hastalıkları

.65 *Genital sistem hastalıkları
*Erkek genital sistemi hastalıklarını, *prostat bezi hastalıklarını burada 
sınıflayın
Kadın genital sistemi hastalıklarını 618.1'de; burada belirtilmeyen belirli 
bir erkek genital organ hastalığını organla birlikte sınıflayın. Örneğin 
erkek üreme organlan hastalıkları 616.64

.66 *Penis hastalıkları

.67 *Erbezi torbalan (skrotum) hastalıkları

.68 *Erbezi (testis) ve yardımcı organların hastalıkları
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.692

.693

.694

.7

.71

.712

*Cinsel sapmalar
Erkeklerdeki cinsel sapmalan burada sınıflayın
Cinsel kişilik sapmalarını 616.8583'de, kadınlardaki cinsel sapmaları 
618.17'de sınıflayın

*Cinsel güçsüzlük (impotensiya) ve kısırlık (sterilite)
Erkek ve kadın kısırlığı, cinsel güçsüzlükle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Psikolojik bir bozukluk olarak cinsel güçsüzlüğü 616.85832'de; kadın 
kısırlığını, yapay döllenmeyi 618.178'de sınıflayın

*Erkek klimakteryum bozuklukları
Klimakteryum bozuklukları ile ilgili kapsamlı eserleri 618.175'de 
sınıflayın

* Hermafroditizm

*tskelet-kas sistemi hastalıkları
Bkz. Kılavuz 617.3 ile 616.7, 617.5

tKemik hastalıkları
İskelet sisteminin kronik hastalıklarını burada sınıflayın
İskelet sistemindeki bozuklukların düzeltilmesini (ortopedi), iskelet 
sisteminin kronik hastalıklarının tedavisini 617.3'de sınıflayın

Omurga hastalıkları için 616.73'e bkz.

tKemik iltihabı (osteit)
Örnek: Osteitis deformans (paget hastalığı), osteokondrit (kıkırdak- 
kemik iltihabı), periostit (kemik dış zarı iltihabı)

.715 tKemik iliği iltihabı (osteomyelit)

.716 tMetabolik kökenli bozukluklar
Örnek: Osteoporosis

Raşitizm için 616.395’e bkz.

.72 *Eklem hastalıkları
Gut için 6I6.3999'a bkz.

.722 *Artrit

.722 3 *Osteoartrit (hipertrofik artrit)

.722 7 *Romatoid artrit
Ankilosin spondiliti 616.73'de sınıflayın 

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin

t616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin, ancak kronik hastalıkların ele alınışını 617.3’de 
sınıflayın



.723 *Romatizma
Romatolojiyi burada sınıflayın
Belirli bir romatizmal hastalığı hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin 
romatoid artrit 616.7227, romatik ateş 616.991

.73 *Omurga hastalıkları
Örnek: Ankilosin spondilit

.74 *Kas hastalıkları
Belirli bir sistem ya da organ kaslannın hastalıklannı sistem ya da organla 
birlikte sınıflayın. Örneğin kalp hastalıkları 616.12

.742 *Kas romatizması

.743 *Kas iltihabı (miyozit)

.744 *Neromüsküler (sinir-kas sistemi) hastalıkları
Merkezi sinir sistemindeki bozukluklardan kaynaklanan neromüsküler 
hastalıkları 616.83'de sınıflayın

.744 2 ^Tehlikeli kas zayıflığı (miyastenia gravis)

.748 *Ilerleyici kas erimesi (distrofi müsküler progresif)

.75 *Kiriş (tendon) ve akzar (fasya) hastalıkları

.76 *Kese (burşa) ve kiriş kılıfları hastalıkları

.77 *Bağ doku hastalıkları
Ehlers-Danlos sendromu, Marfan sendromu, sistemik lupus eritematosus 
dahil
Kollajen hastalıkları burada sınıflayın

Romatoid artrit için 616.7227’ye; kiriş ve akzar hastalıkları için 
616.75'e bkz.

.8 Sinir sistemi ve akıl hastalıkları
Nöropsikiatriyi burada sınıflayın
Standart altbölümler için 616.8001-616.8009'u kullanın

ÖZET
616.801.809 Nöroloji, beyin hastalıklarının standart altbölümleri 

.81 Beyin damarı hastalıkları (serebrovasküler)

.82 Beyin zarı hastalıkları (menenj)

.83 Merkezi sinir sisteminin diğer organik hastalıkları

.84 Nörolojik hastalıkların ve akıl bozukluklarının belirtileri

.85 Sinir sisteminin çeşitli hastalıkları ve akıl bozuklukları

.86 Madde bağımlılığı (ilaç bağımlılığı)

.87 Kafatası, omurga, çevre sinirlerin hastalıkları

.88 Otonom (sempatik ve parasempatik) sinir sistemi hastalıkları

.89 Akıl hastalıkları
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.801-.803

.804

.805-.809

Nöroloji, beyin hastalıklarının standart altbölümleri
616.1 -616.9’da belirtildiği gibi

Nöroloji, beyin hastalıkları ile ilgili özel konular
Temel numara olan 616.804'e 616.1-616.9 arasındaki tablodan 01-09 
notasyonunda O'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin beyin 
hastalıklarının tanısı 616.80475
Nörolojik hastalıkların belirtilerini kendi başlarına bir problem olarak 
616.84'de sınıflayın

Nöroloji, beyin hastalıklarının standart altbölümleri 
616.1-616.9’da belirtildiği gibi

> 616.81-616.84 Nöroloji Beyin Hastalıkları
Kapsamlı eserleri 616.8'de, belirli bir sistem ya da organ içindeki sinirlerin 
hastalıklarını organ ya da sistemle birlikte sınıflayın. Örneğin nöromüsküler 
hastalıklar 616.74

Kafa, omurilik, periferal sinirlerin hastalıkları için 616.87'ye; otonom 
sinir sistemi için 616.88’e bkz.

.81 *Beyin damarı hastalıkları (serebrovasküler)
Örnek: Felç (inme)

.82 *Beyin zan hastalıkları (menenj)
Örnek: Menenjit

.83 *Merkezi sinir sisteminin diğer organik hastalıktan
Örnek: Amitropik lateral skleroz, Friedreich ataksisi, tardiv diskinezi
Beyin tabam ganglionları ve omurilik hastalıklannı burada sınıflayın

Kore için 616.851'e; sara (epilepsi) için 616.853'e; yaşlılık bunaması 
(senil demans) için 616.8983’e bkz.

.831 * Alzheimer hastalığı

.832 *Beyin iltihabı (ansefalit)

.833 *Parkinson hastalığı (paralysis agitans)

.834 *Mültipl skleroz (beyin-omurilikte yer yer sertleşme)

.835 *Çocuk felci (polyomiyelit)

.836 *Beyin felci (serebral patsi)

.837 *Parapleji (belden aşağı felç)
Sadece nörolojik yönleri
Nörolojik ve cerrahi yönleriyle ilgili kapsamlı eserleri 617.58'de 
sınıflayın

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.838 *Lokomotor ataksi (Tabes dorsalis) hastalıkları
Frengi ile ilgili kapsamlı eserleri 616.9513'de, genel hafif felçleri 
616.892’de sınıflayın

.84 Nörolojik hastalıkların ve akıl bozukluklarının belirtileri
Kendi başlarına problem olarak belirtiler
Belirtilerin patolojisi, tanısı, tedavisini burada sınıflayın
Nörolojik hastalıkların tanı ve tahminlerinde belirtilerin yorumlanmasını 
616.80475'de, akıl bozukluklarının tanı ve tahminlerinde belirtilerin 
yorumlanmasını 616.89075'de; migreni 616.857'de; belirli bir hastalık 
ya da hastalık grubunun belirtilerinin tanı ve tahmin açısından 
yorumlanmasını, hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin şizofreni 
616.8982075

.841 Başdönmesi (vertigo)

.842 Felç (Paraliz,inme)
[.844] Omurilik irkiltilmesi (medulla spinalis irritasyonu)

Numara kullanılmıyor; 616.84’de sınıflayın 
.845 Konvülsiyonlar (İskelet kaslarında istemdışı kasılmalar)
.849 Çeşitli belirtiler

Koma, enüresis (idrar tutamama), ağn, refleks bozuklukları ve aşağıda 
yer alan belirtilerle sınırlı
Bu numaranın diğer belirtiler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
616.84'de sınıflayın

.849 1 *Başağnsı
Örnek: Başağnsının bir noktada toplanması (cluster headache)
Kökeni bilinmeyen başağnlan dahil [eski 616.0472]

Migren için 616.857’ye bkz.
.849 8 Uyku bozuklukları

Örnek: Uykusuzluk (insomnia)
Belirli bir sisteme bağlı uyku bozukluklarını sistemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin uykuda soluk alamama 616.2

.85 Sinir sisteminin çeşitli hastalıkları ve akıl bozuklukları
Sadece aşağıda belirtilenler

ÖZET
616.851 Kore

.852 Nevrozlar

.853 Sara (epilepsi)

.855 Konuşma ve dil bozuklukları

.856 Derideki duyu bozuklukları

.857 Migren

.858 Kişilik ve zekâ bozuklukları

.851 *Kore
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.852 t Nevrozlar
Belirli bir hastalığın nevrotik yönlerini hastalıkla birlikte sınıflayın. 
Örneğin astım 616.238

Konuşma ve dil bozuklukları için 616.855'e bkz.
Derideki duyusal bozukluklar için ayrıca 616.856'ya bkz.

.852 1 tTravma nevrozları
Örnek: Meslek ve zorunlu davranış nevrozlan, travma ertesindeki 
stres rahatsızlıkları

.852 12 tSavaş nevrozu (çarpışma yorgunluğu)

.852 2 tEndişe, korku, saplantı ve zorunlu davranış nevrozları

.852 23 tEndişe nevrozlan (anksiete)

.852 25 tKorku nevrozları
Örnek: Agorafobi (açık yer korkusu)

.852 27 tSaplantı ve zorunlu davranış (obsessif-kompülsif) nevrozları
Örnek: Zorunluymuş gibi kumar oynama 

.852 3 t Ayrışma (dissosiyasyon) tepkileri

.852 32 tBellek yokluğu (amnezi) ve geçici kaçış (füg)
Amnezi ve füg için, sadece amnezi için altbölümler verilmiştir 

.852 36 tÇift ve çok kişiliklilik

.852 4 tHisterik nevrozlar
Kişilik çözülmesi tepkileri için 616.8523'e bkz.

.852 5 tHipokondriak nevrozlar

.852 6 tYemek yeme bozuklukları
iştah bozukluklarını burada sınıflayın 

.852 62 tlştahsızlık nevrozu

.852 63 t Aşın iştah (Bulimia)

.852 7 tDepresif nevrozlar
Depresyon ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Doğum sonrası (postpartum) depresyonu 618.76'da sınıflayın

Nevrasteni için 616.8528’e; manik-depresif psikozlar için 
6I6.895'e bkz.

.852 8 tNevrasteni (Astenik tepkiler)
Kronik yorgunluk ve depresyon
Depresyonla ilgili kapsamlı eserleri 616.8527'de sınıflayın

.853 *Sara (Epilepsi)

.855 t Konuşma ve dil bozukluklan
İletişim bozuklukları, ses bozukluklarıyla ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Öğrenme ve iletişim bozukluklarıyla ilgili kapsamlı eserleri 
6re.85889’da sınıflayın ^

.855 2 *Nörolojik dil bozuklukları (afazi)
Beyin hastalıklanna bağlı olarak beynin dil yetilerinin azalması 
veya yitimi. Örneğin agnozi (tanıma yitimi), agrammatizm . 
(gramer yitimi), agraphia (yazı yitimi), apraksi (ince hareketlerin 
yitimi)

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin
t616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin, ama psikoterapiler için 065l'i kullanın



.855 3

.855 4 

.856

.857 

.858 

.858 2

t Yazılı dil bozuklukları
Disleksiyi burada sınıflayın 

tKekemelik ve pepelik 
* Derideki duyu bozuklukları

Örnek: Anestezi (duyu yitimi), hiperestezi (aşın duyarlılık), hipestezi 
(duyu azalması), parestezi (karıncalanma, keçeleşme)

*Migren
Kişilik ve zekâ bozuklukları

tSosyopatik kişilik bozuklukları
Öze zarar verici eğilimleri, şiddet içeren davranışlan burada 
sınıflayın
Cinsel sapmaları 616.8583'de, madde bağımlılığını 616.86’da 
sınıflayın

Diğer sosyopatik nevrozlar ve intihar dürtüleri için 
616.858Te bkz.

t Aile içi şiddet ve kötü davranış 
Örnek: Eşe karşı
Akraba arasında cinsel ilişkiyi, çocuklarla cinsel ilişkiyi 
616.8583'de sınıflayın

tÇocuğa kötü davranış
Çocuklan kapsayan ensesti, çocuklarla cinsel ilişkiyi 
616.85836’da; cinsel tacize uğramış çocuklan 
618.92858223’de sınıflayın
tÇocukluğunda kötü davranılmış yetişkin kurbanlar

Çocukluğunda kötü davranılmış yetişkin kurbanların 
belirli bir sorununu, sorunla birlikte sınıflayın. 
Örneğin depresyon 616.8527 

tCinsel bozukluklar
tCinsel soğukluk ve cinsel güçsüzlük

Cinsel güçsüzlükle ilgili kapsamlı eserleri 616.692'de 
sınıflayın

tNemfomani (kadınlarda aşırı cinsel istek) ve Satiromani 
(erkeklerde aşın cinsel istek)

tEşcinsellik (Homoseksüellik) 
tSadizm ve mazoşizm 
tÇocuklara cinsel taciz

Çocukları kapsayan ensesti, ensestle ilgili kapsamlı tıbbi 
eserleri burada sınıflayın
Cinsel tacize uğrayan çocukları 618.9285836’da sınıflayın 
Çocukluğunda cinsel tacize uğramış yetişkin kurbanlar

Çocukluğunda cinsel tacize uğramış yetişkin kurbanların 
belirli bir sorununu, sorunla birlikte sınıflayın. Örneğin 
çift kişiliklilik 616.85236 

Diğer sosyopatik nevrozlar ve intihar dürtüleri 
tÇalma hastalığı (kleptomani) 
t Yangın çıkarma hastalığı (piromani)
Adam öldürme ve intihar etme saplantıları 

tintihar saplantısı 
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin
t616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin ama psikoterapiler için 065 l'i kullanın

.858 22

.858 223

.858 223 9

.858 3 

.858 32

.858 33

.858 34 

.858 35 

.858 36

.858 369

.858 4 

.858 42 

.858 43 

.858 44 

.858 445



.858 45 tYalan söyleme ve taldatma saplantısı

.858 5 Sınırdaki ve narsist kişilik bozukluklar

.858 52 tSınırdaki kişilik bozukluğu

.858 8 *Zekâ yetersizliği, öğrenme yetersizlikleri
Zekâ güçsüzlüğü ve geri zekâlılığı burada sınıflayın

.858 84 Deformasyon, yaralanma, hastalığa bağlı

.858 842 *Down sendromu (mongolizm)

.858 843 *Beyinde su toplanması (hidrosefali)

.858 844 *Küçükkafahlık (mikrosefali)

.858 845 *Serebral sfingolipidosi
Eski başlık: Amarotik idyosi(Kalıtsal körleştirici idyoluk)
Örnek: Tay-Sachs hastalığı

.858 848 *Miksödem
Örnek: Tiroid bezi yetersizliğine bağlı zekâ geriliği 
(kretenlik)

.858 89 *Öğrenme yetersizlikleri
Zekâ düzeyinden bağımsız olarak
Öğrenme ve iletişim bozukluklan ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
İletişim bozukluklanm 616.855'de; belirli bir hastalıkla ilgili 
öğrenme yetersizliklerini hastalıkla birlikte sınıflayın.
Örneğin, minimal beyin disfonksiyonu 616.8589

.858 9 *Dikkat yetersizliği ve *hiperaktivite (aşın hareket)
Minimal beyin disfonksiyonunu burada sınıflayın

.86 tMadde bağımlılığı (ilaç bağımlılığı)
Örnek: Analjeziklerin, depresanlann, inhalanlann, sedativlerin, 
trankilizanların aşın kullanımı
Bağımlılık, alışkanlık, zehirlenmeyi burada sınıflayın
Madde bağımlılığıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 362.29'da, bağımlılık 
yapan ve davranış bozukluklanna yol açan ilaçlarla ilgili kapsamlı tıbbi 
eserleri 615.78'de, madde bağımlılığını önlemenin kişisel önlemlerini 
613.8'de, gıda bağımlılığını 616.398^08'de sınıflayın

.861 $ Alkol
Alkolizmi burada sınıflayın

.861 9 t Alkoliklere yakın olan kişiler üzerinde alkolizmin etkileri
Alkoliklerin yetişkin çocuklarını, eşlerini burada sınıflayın
Alkoliklerin küçük çocuklarını 618.928619’da; alkoliklere yakın 
kişilerin belirli bir sorununu, sorunla birlikte sınıflayın. Örneğin 
depresyon 616.8527

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin
t616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin ama psikoterapiler için 065l'i kullanın
$616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin ama psikoterapi için 065l'i kullanın ve 05'i kullanmayın; 
önlemeyi 613.8 ya da altbölümleri içinde sınıflayın



[.862]

.863

.863 2

.863 4

.863 5

.864

.864 7

.865

.869

Metalik zehirlenmelerin sinir sistemi ve zekâ durumu üzerindeki 
etkileri

Numara kullanılmıyor; 616.8'de sınıflayın

616.863-616.865 Alkol dışındaki maddeler
Madde bağımlılarına yakın kişiler üzerindeki etkileri dahil
Kapsamlı eserleri 616.86’da; madde bağımlılarının küçük çocuklannı 
618.92863-618.92865’de; madde bağımlılarına yakın olan kimilerin belirli 
bir sorununu, sorunla birlikte sınıflayın. Örneğin depresyon 616.8527
^Narkotikler, halüsinojenler, psikedelikler, afyon

Bu numaranın ilaç bağımlılığı ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 616.86'da sınıflayın 
^Narkotikler

Esrar ve türevleri ile sentetik muadilleri 
Belirli narkotikleri burada sınıflayın. Örneğin, eroin, morfin 

]:Halüsinojenler ve ^psikedelikler
Belirli halüsinojenleri ve psikedelikleri burada sınıflayın. Örneğin 
LSD, meskalin, PCP 
Afyonu 616.8635'de sınıflayın 

^Afyon
Afyonun belirli türlerini burada sınıflayın. Örneğin haşhaş, 
marihuana

lUyarıcılar ve ilgili maddeler
Uyarıcıların belirli türlerini burada sınıflayın. Örneğin amfetamin, 
efedrin
Nikotini 616.865'de sınıflayın 
IKokain

Kokainin belirli biçimlerini burada sınıflayın. Örneğin crack
tTütün
t Madde bağımlılığının, madde bağımlılarına yakın kişiler 

üzerindeki etkilen
Madde bağımhiannın yetişkin çocuklarını, eşlerini burada sınıflayın
Madde bağımlılarının küçük çocuklarını 618.92869’da; belirli bir 
maddenin bağımlılığının, bağımlılara yakın kişiler üzerindeki etkisini.
belirli maddenin bağımlılığı ile birlikte sınıflayın. Örneğin alkolizmin, 
alkoliklere yakın kişiler üzerindeki etkisi 616.8619, kokain

mlıljğmın, kokain bağımlılarına yakın kişiler üzerindeki etkisi 
8647; madde b^ımlıl^rına yakın kişilerin belirli bir sorununu, 
nla birlikte sınıflayın. Örneğin depresyon 616.8527

bağımlılı 
61 
sorunla

.87 ^Kafatası, omurga, çevre sinirlerin hastalıkları
Örnek: Tat ve koku alma bozuklukları, nevritler, nevraljiler, siyatik
Nörofıbromatosisi 616.99383'de sınıflayın

Zona için 6I6.522’ye; derideki duyu bozukluklan için 616.856'ya; 
otonom sinir sistemi hastalıkları için 6I6.88'e bkz.

*616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin
1616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin, ama psikoterapiler için 065l’i kullanın
j:616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin ama psikoterapi için 065Tİ kullanın ve 05'i kullanmayın; 

önlemeyi 613.8 ya da altbölümlerinde sınıflayın



.88

.89

[.890 083 5]

.890 22

[.890 6]

.891 

.891 2

.891 22 

.891 3

.891 4

.891 42 

.891 43 

.891 44

.891 45 

.891 5 

.891 52 

.891 523

.891 56

*Otonom (sempatik ve parasempatik) sinir sistemi hastalıkları 

*Akıl hastalıkları
Hayvanların karşılaştırmalı normaldışı davranışlarını[^i/r/c/e>Aj 156.7], 
noımaldışı ve klinik psikolojileri [eskiden 157], psikiatriyi burada 
sınıflayın
Akıl hastalıklarının, kendi başlarına bir sorun haline gelecek kadar ciddi 
boyutlara ulaştığının kabul edildiği zamanki belirtilerini 616.84'de; 
doğumla ilgili akıl hastalıklarını 618.76'da; belirli bir sistemle ilgili akıl 
hastalıklarının fiziksel belirtilerini sistemle bjrlikte 616.1-616.9’daki 
tablodan, uygunsa, 08 kullanarak sınıflayın. Örneğin psikosomatik ülserler 
616.3408

Nevrozlar için 616.852’ye; kişilik ve zekâ bozuklukları için 616.858'e 
bkz.
Bkz. Kılavuz J50.195 ile 616.89

Genç yetişkinler açısından
Kullanmayın; 616.89022'de sınıflayın 

Genç yetişkinlerin akıl hastalıkları 
Oniki ile yirmi yaş arası

Tedavi
Kullanmayın; 616.891'de sınıflayın

Tedavi
Şok tedavisi

Örnek: Ensülin ve diğer ilaçlı şok tedavileri 
Elektroşok tedavisi (elektrokonvülsif tedavi)

Fiziksel tedavi
Elektroşok tedavisi için 616.89122’ye; psikoşirürji için 
617.481'e bkz.

Psikoterapi

Grup ve aile psikoterapisi için 616.8915’e; zekâ ve etkinlik 
tedavileri için 616.8916’ya; psikoanaliz için 616.89l7'ye 
bkz.

Davranış tedavisi (davranış düzeltme tedavisi)
Gestalt tedavisi 
Ortam tedavisi

Tedavi için ortamın kullanılması 
Transaksiyonel analiz 

Grup ve aile psikoterapisi 
Grup psikoterapisi

Psikodrama (hastanın hayatındaki olayların piyes biçiminde 
canlandırılması)

Aile psikoterapisi
Evlilik psikoterapisi dahil 

*616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin



.891 6

.891 7 

[.891 701 9]

.891 8

.892

.895

Zekâ ve etkinlik tedavileri
Temel numara olan 616.8916'ya, 615.8512-615.8516 arasında 
615.85l'i izleyen numaralan ekleyin.Ömeğin hipnoterapi 
(hipnozla tedavi) 616.89162

Psikoanaliz (Ruh analizi)

Psikoanalizin psikolojik ilkeleri

Kullanmayın; 150.195'de sınıflayın ama tedaviye 
uygulanıyorsa 616.8917'de sınıflayın

İlaç tedavisi
İlaçla şok tedavisini 616.8912'de sınıflayın

616.892-616.898 Psikozlar
İşlevsel psikozları, organik psikozları burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 616.89’da; doğumla ilgili psikozları 618.76'da; burada yer 
almayan belirli organik psikozları konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin beyin 
tümörlerine bağlı psikozlar 616.99281

*Genel felç (Nörosifilis)
Frengi ile ilgili kapsamlı eserleri 616.9513'de, lokomotor ataksilerini 
616.838'de sınıflayın

t Manik-depresif psikozlar
Depresif tepkiler, girift psikozlar dahil
Manik, depresif, dairesel ve alteme eden manik depresif psikozları 
burada sınıflayın
Depresyonla ilgili kapsamlı eserleri 616.8527'de sınıflayın

.897 t Paranoya ve paranoid durumlar

.898 Şizofreni, otizm, senil deman (yaşlılık bunaması)

.898 2 tŞizofreni ve totizm

.898 3 tYaşlıhk bunaması (Senil deman)
Alzheimer hastalığı için ayrıca 616.83l'e hkz.

.9 Diğer hastalıklar
Başka bir yerde belirtilmeyen bulaşıcı hastalıkları burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 616.01 ile 616.9 
*616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin

t 616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin ama psikoterapi için 065 l'i kullanın



616.901-.909
.91
.92
.93
.94
.95

.96

.97

.98

.99

.901-.903

.904

.905-.909

ÖZET
Bulaşıcı hastalıkların standart altbölümleri 

Döküntülü hastalıklar (ekzantemler)
Bakteriyel ve virütik hastalıklar
Basil ve tek hücreli hayvan (protozoa) hastalıkları, kolera, dizanteri 
Bakteriyel kan hastalıkları
Zührevi hastalıklar ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar 

(zoonoz)
Paraziter hastalıklar 
Bağışıklık sistemi hastalıkları 
Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
Tümörler ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar

Bulaşıcı hastalıkların standart altbölümleri 
616.1-616.9'da belirtildiği gibi

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili özel konular
Temel numara olan 616.904'e, 616.1-616.9'daki tablodan 01-09 
notasyonunda O'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bulaşıcı 
hastalıkların tanısı 616.90475

Bulaşıcı hastalıkların standart altbölümleri
616.1-616.9'da belirtildiği gibi

616.91-616.96 Bulaşıcı hastalıklar
Kapsamlı eserleri 616.9'da; burada belirtilmeyen belirli bir bulaşıcı 
hastalığı hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin kabakulak 616.313

.91 *Döküntülü hastalıklar (ekzantemler)
Döküntülü ateşler için 616.9223'e hkz.

.912 * Çiçek (variola major)

.913 *Çiçeğin hafif geçtiği durumlar
Örnek: Hafif çiçek (alastrim, amaas, Küba kaşıntısı, Kafıristan süt 
çiçeği), inek çiçeği (çiçek aşısı)

.914 *Su çiçeği (varicella)

.915 *Kızamık (rubeola)

.916 ^Kızamıkçık (rubella)

.917 *Kızıl (scarlatina)

.92 *Bakteriyel ve virütik hastalıklar
Örnek: Lyme hastalığı, toksik şok sendromu
Burada yer almayan belirli bir bakteriyel hastalığı ya da bakteriyel 
hastalık grubunu hastalık ya da hastalık grubuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin bakteriyel kan hastalıkları 616.94

.921 *Dang humması
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.922 *Riketsiyal hastalıklar

.922 2 *Salgın bitle geçen tifüs (lekeli humma) ya da fare tifüsü (pireyle
geçen tifüs)

Brill hastalığı dahil

.922 3 *Riketsiya çiçeği ve kene tifüsü
Boutonneuse humması dahil
Döküntülü ateşleri, lekeli hummaları burada sınıflayın 

Kuzey Queensland kene tifüsü için 616.9226'ya bkz.

.922 4 *Fundalık tifüsü (çuçugamişi hastalığı, Japon nehir humması)

.922 5 *Q humması (ateşi)

.922 6 Bullis humması. Kuzey Queensland kene tifüsü, trenç humması

.923 *Pasteurella ve ilgili hastalıklar

.923 2 *Veba

.923 9 *Tularemi

.924 *Kolorado kene humması ve nükseden hummalar

.924 2 *Kolorado kene humması

.924 4 *Nükseden hummalar

.925 *Viral hastalıklar
Herpes virüsünün neden olduğu hastalıklarla ilgili kapsamlı eserler 
dahil
Belirli bir viral hastalığı ya da hastalık grubunu hastalık ya da hastalık 
grubuyla birlikte sınıflayın.Ömeğin zona 616.522, herpes simplex 2 
(genital organlardaki herpes) 616.9518

.927 *Salmonella hastalıkları

.927 2 *Tifo (barsak humması)

.927 4 *Paratifo

.928 *Sarı humma

.93 Basil ve tek hücreli hayvan (protozoa) hastalıkları, kolera, dizanteri

.931 * Basilli hastalıklar
Basilli dizanteri için 616.9355'e bkz.

.931 3 *Difteri

.931 5 *Botülizm (botilismus basilleri besin zehirlenmesi)

.931 8 *Tetanoz

.932 *Kolera
Bkz. Küavuz 616.932 ile 616.33 

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.935 *Dizanteriler

.935 3 *Amipli dizanteri

.935 5 *Basilli dizanteri (shigella hastalıkları)

.936 *Protozoa hastalıkları
Amipli dizanteri için 616.9353'e hkz.

.936 2 *Sıtma (malarya)

.936 3 *Tripanozomiyazis (tripanozoma hastalığı)
Örnek: Afrika uyku hastalığı, örneğin Gambiya ve Rodezya 
tripanozomiyazisi, chagas hastalığı (Güney Amerika 
tripanozomiyazisi)

.936 4 *Layşmanyazis (layşmanya hastalığı)
şmek:Iç organ layşmanyazisi (kala-azar), deri layşmanyazisi 
(Şark çıbanı), deri-mukoza layşmanyazisi (orman frambezisi, 
orman verem dutu)

.94 ^Bakteriyel kan hastalıkları

.942 * Yılancık (erizipel)

.944 *Septisemi ve piyemi (mikropların kana karışması)
Loğusalık saptisemisi ve piyemisi için 618.74’e hkz.

.95 Zührevi hastalıklar ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar
(zoonoz)

Tularemi için 616.9239’a hkz.

.951 *Zührevi hastalıklar
Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromunu (AIDS) 616.9792'de 
sınıflayın

.9513 *Frengi (sifilis)
Lokomotor ataksisi için 616.838’e; genel felç (nörosifilis) için 
616.892'ye hkz.

.951 5 *Belsoğukluğu (Gonore)

.9518 *Diğer zührevi hastalıklar
Örnek: Yumuşak şankr, herpes simplex 2 (genital organlardaki 
herpes), lenfogranüloma venereum

.953

.954

.956

*Kuduz (hidrofobi)
*Ruam (equinia, glanders)
* Şarbon

Diğer adları: Antraks, karakabarcık 
Örnek: Yapağı yarıcıları hastalığı, dalak humması 

.957 *Malta humması (dalgalı humma, brüselloz)

.958 *Papağan humması (psitakoz)

.959 *Zonalar
Belirli bir zonayı hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin Q humması 
(ateşi) 616.9225

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



*Paraziter hastalıklar
Tıbbi parazitolojiyi burada sınıflayın

Paraziter cilt hastalıkları için 616.57’ye hkz.

*İç asalaklara (endoparazitler) bağlı hastalıklar
Barsak solucanlarına bağlı hastalıklar için 616.963-616.965'e 
hkz.

.962

.963

.964

.965 

.965 2

.965 4

.968

.969

616.963-616.965 Barsak solucanlarına bağlı hastalıklar
Tıbbi helmintolojiyi (barsak solucanları bilimi) burada sınıflayın.
Kapsamlı eserleri 616.962'de sınıflayın

* Yaprak şeklinde yassı solucanlara (trematod) bağlı hastalıklar
Örnek: Şistozomiyazis (şistozom hastalığı)

*Barsak şeritlerine bağlı (sestod) hastalıklar
Örnek: Kist hidatik (ekinokokozis, ekinokok hastalığı)

* Yuvarlak solucanlara (nematod) bağlı hastalıklar
*Filaryalara bağlı hastalıklar

Örnek: Fil hastalığı (elefantiyazis) vuhererya hastalığı 
(vuhereryazis), onkoserka hastalığı (onkoserkiyazis)
Filaryazisi burada sınıflayın 

Diğer yuvarlak solucan hastalıkları
Trişin hastalığı (trişinozis), oksiyür hastalığı (enterobiyazis), 
askarid, solucan hastalığı (askariyazis), kancalı solucan 
(ankilostoma nekator) dahil

*Dış asalaklara (ektoparazitler) bağlı hastalıklar
Tıbbi entomolojiyi (böcek bilimi) burada sınıflayın
Belirli bir entomolojik hastalığı hastalıkla birlikte sınıflayın. Örneğin 
Kolorado kene humması 616.9242

^Mantarlara (fungus) bağlı hastalıklar 
Mantar (fungal) alerjileri dahil 
Tıbbi mikolojiyi (mantar bilimi) burada sınıflayın

^Bağışıklık sistemi hastalıkları
Eski başlık: Alerjiler ve otoimmün hastalıklar
Bağışıklık bozukluklarını [eskiden 616.079], alerjilerle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Burada yer almayan belirli bir alerjiyi konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
saman nezlesi 616.202

.973 *Temas alerjileri
Dermatolojik alerjileri burada sınıflayın 

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.975 *Besin ve ilaç alerjileri
Sindirim sistemi alerjilerini burada sınıflayın

.977 *Fiziksel alerjiler
Fiziksel etkenlere aşırı duyarlılık. Örneğin ısı, güneş ışığı, soğuk, nem

.978 *Otoimmün (kendine bağışık) hastalıklar
Bedenin kendi dokularına bağışıklık kazanmasından kaynaklanan 
hastalıklar
Otoimmüniteyi [eski 616.079] burada sınıflayın 
Sistemik lüpüs eritematosusu 616.77'de sınıflayın

.979 *Bağışıklık yetmezliği hastalıkları

.979 2 *AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)

.98 Bulaşıcı olmayan hastalıklar
Çevresel tıbbı, strese bağlı hastalıkları burada sınıflayın
Standart altbölümler için 616.98001-616.98009’u kullanın
Belirli bir organ ya da sistemin bulaşıcı olmayan hastalığını konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin akıl hastalığı 616.89

Tümörler için 616.992'ye bkz.

.980 2 İhtisaslaşmış tıp konuları
Örnek: Seyahat tıbbı

Sanayi ve meslek tıbbı için 616.9803'e bkz.

.980 21 Hava-uzay tıbbı

.980 213 Hava tıbbı

.980 214 Uzay tıbbı

.980 22 Denizaltı tıbbı
Basınç artışı (kompresyon) ve basınç azalışına 
(dekompresyon) bağlı hastalıkları 616.9894'de sınıflayın

.980 23 Askeri tıp
Gemi tıbbı için 616.98024’e bkz.

.980 24 Gemi tıbbı

.980 3 Sanayi ve meslek tıbbı
Sanayi ve meslek sağlığı için ayrıca 6l3.62'ye bkz.

.988 *lklim ve havaya bağlı hastalıklar
Tıbbi klimatolojiyi (iklim bilim) ve meteorolojiyi (hava bilim) 
burada sınıflayın
Temel numara olan 616.988'e, 2.Tablo'dan 11-13 notasyonunda - Ti 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tropikal iklimden kaynaklanan 
hastalıklar 616.9883

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.989 *Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar
Örnek: Aşırı sıcak, hipotermi
Işığın etkilerine bağlı hastalıklann büyük bölümü dermatolojik 
niteliktedir ve 616.5'de sınıflanır

.989 2 *Harekete bağlı hastalıklar

.989 3 * Yüksekliğe bağlı hastalıklar
Örnek: Dağ hastalığı

.989 4 *Basınç artışı ve basınç eksilmesine bağlı hastalıklar

.989 6 *Ses ve diğer titreşimlere bağlı hastalıklar

.989 7 *Radyasyona bağlı hastalıklar
Radyasyon hastalığı ve yaralanmalarına ilişkin kapsamlı tıbbi 
eserleri burada sınıflayın

.99 Tümörler ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar
Sadece aşağıda belirtilenler
Bu numaranın diğer hastalıklar için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 
616.9'da sınıflayın

.991 * Romatizmal ateş (birçok eklemi tutan akut romatizma)

.992 tTümörler (neoplazmalar ve neoplastik hastalıklar)
Tıbbi ve cerrahi tedavi 
Onkolojiyi burada sınıflayın
Temel numara olan 616.992'ye, 611.1-611.9 arasında 61 l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dişler ve onlan çevreleyen dokulardaki 
tümörler 616.992314 [eski 617.63], göz tümörleri 616.99284 [eski 
617.7], kulak tümörleri 616.99285 [eski 617.8]; daha sonra 618.1- 
618.8’de belirtildiği gibi ekleyin

iyi huylu tümörler için 616.993’e; kötü huylu tümörler için 
616.994'e hkz.
Bkz. Kılavuz 616.992 ile 616.994

.993 tiyi huylu tümörler
Tıbbi ve cerrahi tedavi
Örnek: Adenomlar [eskiden 616.994]
Temel numara olan 616.993'e, 611.1-611.9 arasında 611'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin nörofıbromatosis (recklinghausen 
hastalığı) 616.99383, iyi huylu cilt tümörleri 616.99377; sonra
618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin

*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin

t618.1-618.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.994

.994 1

.994 11-.994 15

.994 18

.994 19

.994 2-.994 9

.995

.998

t Kanserler (kötü huylu tümörler [neoplasmalar])
Tıbbi ve cerrahi tedavi
Karsinomları burada sınıflayın
Adenomlar 616.993’e alındı

Bkz. Kılavuz 616.992 ile 616.994

tKardiyovasküler organlar ve kan kanserleri

Kardiyovasküler organların kanserleri
Temel numara olan 616.994 Te, 611.11 -611.15 arasında 
61 l.Ti izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kalp kanseri 
616.99412; sonra 618.1-618.8 arasında belirtildiği gibi ekleyin

tKan kanseri
Eritrosit, plazma, trombositler dahil

Lökositlerin kanseri için 616.99419'a bkz.

* Lösemi
Lökositlerin kanseri

Diğer organların ve bölgelerin kanserleri (kötü huylu tümörler 
[neoplasmalar])

Temel numara olan 616.994'e, 611.2-611.9 arasında 61 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Lemfatik bezler kanseri (Hodgkins 
hastalığı) 616.99446; sonra 618.1-618.8 arasında belirtildiği gibi 
ekleyin

*Tüberkülöz (verem)
Temel numara olan 616.995'e, 611.1-611.9 arasında 61 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dişler ve çevresindeki dokulardaki 
tüberküloz 616.995314 [^5/:/617.63], göz tüberkülozu 616.99584 
[eski 617.7], kulak tüberkülozu 616.99585 [eski 617.8], pulmoner 
tüberküloz 616.99524; sonra 616.1-616.9’da belirtildiği gibi 
ekleyin

Bkz. Kılavuz 616.995

*Cüzam (lepra, hansen hastalığı)
*616.1-616.9'da belirtildiği gibi ekleyin 

t618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin



617 Çeşitli tıp dalları Cerrahi
Sadece aşağıda belirtilen dallar
Büyük, küçük, acil cerrahi ile ilgili kapsamlı eserleri 617.024-617.026'da; 
cerrahinin aletlere ve tekniklere göre ele alınışını 617.05'de; cerrahi patolojiyi 
617.07'de; ameliyat cerrahisini ve cerrahinin özel konularını 617.9'da sınıflayın
Aksi yönde bir talimat verilmedikçe, 616.01-616.08’deki notlar ile
616.1-616.9’daki tabloda yer alan tüm notlar burada da geçerlidir
Belirli girişlerde gösterilmiş olan eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında * ile belirtilmiş her terime aşağıda belirtildiği gibi ekleyin:

001-007 Standart altbölümler
616.1-616.9'da belirtildiği gibi

008 İnsan türlerine göre tarihi ve tanımsal ele alış
0083 Genç insanlar

Bebekler ve çocuklar için diş hekimliğini 617.645;
ergenliğe kadarki yaşlarda bebeklerle çocuklar için 
cerrahiyi 617.98’de; ergenliğe kadarki yaşlarda 
bebekler ve çocuklar için bölgesel tıp, oftalmoloji, 
otoloji, odyolojiyi 618.92097’de sınıflayın

0084 Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar
[00846] Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler

Kullanmayın; 618.97’de sınıflayın, ama 
cerrahiyi 617.97’de sınıflayın 

0088 Mesleki ve dini gruplar
0088355 Askeri personel

Askeri cerrahiyi 617.99’da sınıflayın 
[009] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Kullanmayın; 09’da sınıflayın
01 Cerrahi komplikasyonlar ve ameliyatlardan kalan aksaklıklar

Örnek: karmaşıklaşan ön koşullar. Örneğin kalp sorunları; 
ameliyat enfeksiyonları

02 Özel konular
023 Personel

Görevin özellikleri, mesleğin nitelikleri, ilişkiler
0232 Doktorlar
0233 Teknisyenler ve asistanlar
024 Ev tıbbı

tik yardım için 0262'ye hkz.
026 Acil durumlar
0262 İlk yardım
027 Deneysel tıp
028 Yoğun bakım
03 Rehabilitasyon

Hasta ya da sakat bir insanın tedavi ve kendi yeteneklerinin 
sınırları içinde normal bir yaşamın etkinliklerine katılmasını 
sağlamak üzere verilen eğitim yoluyla iyileştirilmesi 
Sakat insanların kendi kendilerine yardımcı olmasına 
yarayan araçlar dahil 
Rehabilitatif tedaviyi 06’da sınıflayın

04 Hastalıkların özel sınıfları
042 Kalıtsal hastalıklar
043 Doğumdan gelen hastalıklar

Kalıtsal nitelikli doğuştan hastalıkları 042’de sınıflayın
044 Yaralar ve yaralanmalar
05 Koruyucu yöntemler ve cerrahi

(devam ediyor)



617 Çeşitli tıp dalları Cerrahi (devam)
052 Koruyucu yöntemler

Bireylere göre ve tıp personeline göre 
Korumayla ilgili kapsamlı eserleri 613’de, belirli 
hastalıklardan korunmak için alınan kamu önlemlerini 
614.5’de sınıflayın

059 Cerrahi
Katerizasyon, kriyocerrahi, lazerli cerrahi, mikrocerrahi 
gibi belirli araçlar ve tekniklerden yararlanan cerrahi 
dahil

Cerrahi komplikasyon ve ameliyat sonrası 
aksaklıklar için 01 'e bkz.
Bkz. Kılavuz 617: Ekleme Tablosu 059

0592 Kozmetik ve restoratif plastik cerrahi, doku ve organ
transplantasyonu (nakli), yapay organların takılması

06 Tedavi
Rehabilitasyon tedavisini burada sınıflayın 
Belirli bir hastalık ya da belirli bir hastalık türünü taşıyan 
insanlann rehabilitasyon tedavisi ve eğitimi ile ilgili 
kapsamlı eserleri 03’de sınıflayın 

Cerrahi için 059'a bkz.
Bkz. Kılavuz 617: Ekleme Tablosu 06

061 İlaç tedavisi
062-069 Diğer tedaviler

06'ya, 615.82-615.89 arasında 615.8'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin röntgen tedavisi 06422, rehabilitasyon 
amaçlı etkinlik tedavileri 06515

07 Patoloji
07'ye, 616.071-616.079 arasında 616.07'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin fiziksel tanı 0754

08 Psikosomatik tıp
09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

09'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Hindistan'da bu konu 0954

Bkz. Kılavuz 615.7 ile 616-618; 617 ile 616; 618.9209 ile 617; 618.977 ile 617

617.001-.008
.01-.09
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.001 

.002 
[.002 3]

ÖZET
Cerrahinin standart altbölümleri 

[Genel konular]
Yaralar ve yaralanmalar 
Yaralanmaların sonuçları 
Ortopedi
Sistemlere göre cerrahi 
Bölgesel tıp Bölgesel cerrahi 
Diş hekimliği
Oftalmoloji (Göz hastalıkları)
Kulak hastalıkları (Otoloji) ve işitme bilimi (Odyoloji) 
Ameliyatlar ve cerrahi uzmanlık alanları

Cerrahinin felsefe ve kuramı 
Cerrahinin çeşitli konuları

Meslek, uğraşı, hobi olarak cerrahi 

Kullanmayın; 617.023'de sınıflayın



[.002 8] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

Kullanmayın; 617.9'da sınıflayın ama test ve ölçümü 617.075'de 
sınıflayın

.003-.007 Cerrahinin standart altbölümleri

.008 İnsan türlerine göre cerrahinin tarihi ve tanımı

.008 3 Genç insanlar
Ergenliğe kadarki yaşlarda bebek ve çocuk cerrahisini 617.98'de 
sınıflayın

.008 4 Yetişkinliğin belirli aşamalanndaki kişiler

[.008 46] Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler
Kullanmayın; 617.97'de sınıflayın 

.008 8 Mesleki ve dini gruplar

[.008 835 5] Askeri personel
Kullanmayın; 617.99'da sınıflayın

[.009] Cerrahinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Kullanmayın; 617.09'da sınıflayın

.01 Cerrahi komplikasyonlar ve ameliyat sonrası aksaklıklar
Örnek: Karmaşıklaşan ön koşullar, örneğin kalp sorunları; ameliyat 
enfeksiyonlan

.02 Özel konular

.023 Personel
Görevlerin yapısı, mesleğin nitelikleri, ilişkiler
Personelin gerçekleştirdiği ameliyatların teknolojisi için kullanmayın. 
Örneğin bir cerrah tarafından fiziksel tanı 617.0754 (617.0232 değil)

.023 2 Cerrahlar

.023 3 Ameliyat teknisyenleri ve asistanları

.024 Küçük ameliyatlar
Ayakta gerçekleştirilen ameliyatlan burada sınıflayın

.025 Büyük ameliyatlar

.026 Acil ameliyatlar

.026 2 İlk yardım

.03 Rehabilitasyon
Hasta ya da sakat bir insanın tedavi ve kendi yeteneklerinin sınırları içinde
normal bir yaşamın etkinliklerine katılmak üzere eğitilmesi yoluyla 
iyileştirilmesi
Sakatlar için kendi kendine yardım edebileceği aygıtlar dahil 
Rehabilitasyon tedavisini 617.06'da sınıflayın



.05

.06

.07

.08

.09

Araca ve tekniğe göre cerrahi
Örnek: Kriyocerrahi, laserli cerrahi, mikro cerrahi

Cerrahi olmayan tedavi
Rehabilitasyon tedavisini burada sınıflayın
Temel numara olan 617.06'ya, 615.82-615.89 arasında 615.8'i izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin röntgen tedavisi 617.06422, rehabilitasyon 
amaçlı etkinlik tedavisi 617.06515
Rehabilitasyon tedavisi ve eğitimle ilgili kapsamlı eserleri 617.03'de 
sınıflayın

Patoloji
Temel numara olan 617.07'ye 616.071-616.079 arasında 616.07'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fiziksel tanı 617.0754

Psikosomatik tıp

Cerrahinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Temel numara olan 617.09'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin cerrahların toplu biyografileri 617.0922

.102 

.102 6 

.102 62

.102 7

.102 8

617.1-617.5 Cerrahi
Kapsamlı eserleri 617'de, tümörlerin cerrahi yolla tedavisini 616.992- 
616.994'de sınıflayın

Ameliyat cerrahisi ve cerrahinin özel konuları için 617.9’a bkz.

Yaralar ve yaralanmalar
Travmatolojiyi burada sınıflayın
Standart altbölümler için 617.1001-617.1009'u kullanın
Belirli sistemlerin, bölgelerin, organların yara ve yaralanmalarını 
617.4-617.5’de sınıflayın
Yaralanmaların sonuçlarını 617.2'de sınıflayın

Özel konular
Acil durumlar

îlk yardım
Belirli türde bir yara ya da yaralanma için yapılacak ilk 
yardımı söz konusu türle birlikte sınıflayın. Örneğin 
çarpmalann neden olduğu yaralar için ilk yardım 617.1028

Atletizm yaralanmaları
Spor tıbbim burada sınıflayın
Spor tıbbının belirli bir dalını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
atletlerin sağlığının iyileştirilmesi 613.711

Çarpmaların neden olduğu yaralar
Trafik kazalarının neden olduğu yaralanmalar



. 103 Rehabilitasyon
Hasta ya da sakat bir insanın tedavi ve kendi sınırlamaları içinde 
normal bir yaşamın etkinliklerine katılmak üzere eğitilmesi yoluyla 
iyileştirilmesi
Sakatlar için kendi kendilerine yardımcı olacak araçlar dahil 
Rehabilitasyon tedavisini 617.106'da sınıflayın

. 106 Cerrahi olmayan tedavi
Rehabilitasyon tedavisini burada sınıflayın
Temel numara olan 617.106'ya, 615.82-615.89 arasında 615.8'i 
izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin tedavi amaçlı masaj 617.10622, 
rehabilitasyon amaçlı etkinlik tedavileri 617.06515
Rehabilitasyon tedavisi ve eğitimle ilgili kapsamlı eserleri 617.103'de 
sınıflayın

.107 Patoloji
Temel numara olan 617.107'ye, 616.071-616.079 arasında 616.07'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin fiziksel tanı 617.10754

.11 * Yanma ve haşlanmalar
Elektrik ve radyasyonun neden olduğu yanma ve haşlanmaları 617.12'de 
sınıflayın

. 12 *Elektrik ve radyasyonun neden olduğu yaralanmalar

.122 *Elektriğin neden olduğu yaralanmalar

.124 * Radyasyonun neden olduğu yaralanmalar
Radyasyon hastalığı ve yaralanmalarıyla ilgili kapsamlı tıbbi eserleri 
616.9897'de sınıflayın

. 13 *Sıynk ve bereler

.14 * Yaralar
Sıyrık ve hereler için 6l7.13'e hkz.

.1406 Tedavi
Yabancı cisimlerin yaralardan çıkarılmasını 617.146'da sınıflayın 

.143 * Yırtılma, kesilme, delinme yaraları

.145 * Ateşli silahların neden olduğu yaralar

.146 Yabancı cisimlerin yaralardan çıkarılması

. 15 Kemik kırıkları (Fraktür)
Temel numara olan 617.15'e, 611.711-611.718 arasında 611.7Tİ izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin uyluk kemiği kırığı 617.158

. 16 *Çıkıklar (dislokasyon)



.17 *încinme ve zorlanmalar

. 18 *Boğulmalar (Asfıksi)
Örnek: Tıkanma, asılma, elle boğulma (strangülasyon) havasızlıktan 
boğulma (süfokasyon), suda boğulma

. 19 ^Patlamaların neden olduğu yaralanmalar

.2 Yaralanmaların sonuçları
Rehabilitasyon için 617.103’e, rehabilitasyon tedavisi için 617.106'ya 
ayrıca bkz.

.21 Travmatik ve cerrahi şok

.22 İltihap, enfeksiyon, ateş

.3 Ortopedi
Biçim bozukluklarının düzeltilmesi
İskelet sisteminin kronik hastalıklarının tedavisini burada sınıflayın 

Kemiklere uygulanan plastik cerrahiyi 617.4710592'de sınıflayın 
Kırıklar için 617.15'e bkz.
Bkz. Kılavuz 617.3 ile 616.7, 617.5 

.300 1 Felsefe ve kuram

.300 2 Çeşitli

.300 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Ortopedik araçlan 617.307'de sınıflayın 

.300 3-.300 9 Standart altbölümler

.307 Ortopedik araçlar
Bkz. Kılavuz 617.307 ile 617.9

.37 *Biçim bozuklukları (deformiteler)
Kol ve bacaklardaki biçim bozuklukları için 617.39' a bkz.

.371 *Baş ve boyun

.374 *Göğüs

.375 *Omurga
Örnek: Skolyos (Scoliosis)

.376 *Kalça ve leğen

.39 *Kol ve bacaklardaki biçim bozuklukları
Kol ve bacak kesilmelerini (ampütasyon) 617.58'de sınıflayın

.397 *Üst ekstremiteler (kollar ve eller)

.398 *Alt ekstremiteler (Bacaklar ve ayaklar)
Podiatry (ayak hastalıkları bilimi) için ayrıca 617.585' e bkz.



.41

.412

.413

.414

.415

.43

.44

.461

.462

617.4-617.5 Sistemlere ve bölgelere göre cerrahi
Belirli sistemlerin, bölgelerin, organlann yara ve yaralanmalannı; belirli 
organların cerrahisini burada sınıflayın.
Kapsamlı eserleri 617'de sınıflayın

Sistemlere göre cerrahi
Solunum sistemi için 617.54'e bkz.
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8; 617.4 ile 616

*Kalp-damar sistemi 

*Kalp
Kalp atışım düzenleyen aygıtlann yerleştirilmesini 617.412059’da, 
bunlann işleyişini 617.4120645'de sınıflayın

* Atardamarlar
Kan damarları cerrahisi (vasküler cerrahi) ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Belirli bir sistem ya da organdaki kan damarlanmn cerrahisini sistem 
ya da organla birlikte sınıflayın. Örneğin serebro vasküler (beyin 
damarlan) cerrahisi 617.481

Toplardamarlar için 617.414'e kılcal damarlar için 617.415'e bkz. 

*Toplardam arlar 

*Kılcal damarlar

* S indirim sistemi
Bariatrik cerrahi dahil
Sindirim sisteminin belirli organlannın cerrahisini 617.5'de sınıflayın

*Bezler ve lenf sistemi 
Kemik iliği dahil
Belirli bir bezin cerrahisini bezle birlikte sınıflayın. Örneğin tiroid bezi 
617.539

*Boşaltım-üreme sistemi
Kadın ve doğum cerrahisini 618'de sınıflayın

*Böbrekler, böbreküstü (adrenal) bezleri, sidiksağan (üreterler, 
idrar kesesi kanalları)

Üriner organların cerrahisiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Böbrek ameliyatlan için altbölümler eklenebilir 
Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz 617.461059'da sınıflanır 

İdrar kesesi ve üretra için 617.462'ye bkz.

* İdrar kesesi ve üretra



.463

Al

.471

.471 044

.472

.472 044

.473 

.473 044

.474

.475

All

All 9

.48

.481

.482

.483

*Erkek üreme organları

*Hareket (motor) ve deri (integümentum) sistemleri
Organ kesilmeleri için 617.58'e bkz.

^Kemikler
İskelet sisteminin kronik hastalıklarını 616.71'de sınıflayın 

Kemik iliği için ayrıcaöl?A4'e bkz.

Yaralar ve yaralanmalar
Kırıklar için 617.15’e bkz.

^Eklemler
Kol ve bacak eklemleri cerrahisi 617.58'e alındı 

Çene kemikleri için 617.522'ye bkz.
Eklemlerin cerrahi olmayan tıbbi yönleri için ayrıca 616.72'ye 
bkz.

Yara ve yaralanmalar
Çıkıklar için 617.16'ya bkz.

*Kaslar
Yara ve yaralanmalar

incinme ve zorlamalar için 617.17'ye bkz.

*Tendonlar (kirişler)

*Burşalar (keseler)

*Deri
Deri cerrahisini burada sınıflayın 

*Saç
Kılın yok edilmesi, saç ekilmesi dahil

*Sinir sistemi
Nöroşirurjiyi (sinir cerrahisi) burada sınıflayın
Oftalmolojik (göz) cerrahiyi 617.71'de; otolojik (kulak) cerrahiyi 617.81- 
617.88'de; belirli bir sistem ya da organın sinirlerinin cerrahisini, sistem 
ya da organla birlikte sınıflayın. Örneğin nöromüskiiler cerrahi 617.473

*Beyin
Psikoşirürji (akıl hastalıklarının cerrahi yöntemlerle tedavisi), 
topektomi (alın lobunun bir bölümünün çıkartılması) dahil

^Omurilik
Spina bifida'nın cerrahi tedavisi dahil

^Sinirler



Bölgesel tıp Bölgesel cerrahi
Belirli bölgelerdeki belirli sistem ya da organlarla ilgili cerrahi olmayan tıbbı 
616'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 617.3 ile 616.7, 617.5; 617.5

ÖZET 
Baş 
Yüz 
Boyun
Göğüs (toraks) ve solunum sistemi 
Karın (abdomen) ve leğen (pelvis) boşlukları 
Sırt
Kollar ve eller (Üst ekstremiteler)
Bacaklar ve ayaklar (Alt ekstremiteler)

617.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

.51

.514

.522

.522 5 

.523

.53

.531

.532

*Baş
Otorinolaringolojiyi, göz, kulak, burun, boğaz hastalıklarıyla ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kulakları 617.8'de sınıflayın

Yüz için 617.52'ye; boğaz için 617.531'e bkz.

^Kafatası
*Yüz

Gözleri 617.7'de sınıflayın 

*Ağız bölgesi
Dudaklar, dil, çene, kulak altı tükürük bezleri dahil 
Bir sindirim organı olarak ağzı 616.31'de, dişleri 617.6'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 617.522 ile 617.605 
*Damak 

*Burun
Burun ve boğazla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Göz, kulak, burun, boğaz hastalıklarıyla ilgili kapsamlı eserleri 
617.5l’de sınıflayın

Boğaz için 617.531'e bkz.

*Boyun
*Boğaz

Yutak (farenks) için 617.532’ye; larenks ve trakea için 617.533'e 
bkz.

* Yutak (farenks)
Bademcikler (Tonsiller) dahil 

*617'de belirtildiği gibi ekleyin



*Gırtlak (larenks) ve soluk borusu (trakea)
Gırtlak kapağı (epiglottis), ses telleri dahil

*Tiroid ve paratiroid bezler

*Göğüs (toraks) ve solunum sistemi
Kalp cerrahisini 617.412'de, burun cerrahisini 617.523'de, gırtlak ve soluk 
borusu cerrahisini 617.533'de sınıflayın

.539

.54

.542

.543

.544

.545

.546

.547

.548

.549

.55

.551

.553

.554 

.554 1

.554 5 

.554 7

.555

.556

.557

*Akciğerler 

*Akciğer zarı (plevra)

*Bronşlar

*Mediyastin (omurga, göğüs kemiği, akciğerler arasında kalan 
aralık)

*Timüs bezi

*Diafram

* Yemek borusu (özofagus)

*Erkek memesi
Meme cerrahisi ile ilgili kapsamlı eserleri 618.19'da sınıflayın

*Karın (abdomen) ve leğen (pelvis) boşluklan 
Ürogenital sistem için 617.46'ya bkz.

*Dalak

*Mide
Mide kapısı (pilor) dahil 

*Barsak
*lnce barsaklar

Onikiparmak barsağı (duodenum), boşbarsak (jejunum), 
kıvrımbarsağı (ileum) içerir

*Körbarsak (çekum) ve solucansı apandis (vermiform appendix) 

*Kalın barsak
Kolon, sigmamsı (sigmoid) dirsek dahil

Körharsak (çekum) ve solucansı apandis için 617.5545'e; 
göden barsağı (rektum) için 617.555’e bkz.

*Göden barsağı (rektum), makat (anüs), apışarası (perine)
*Safra yolları (bilyer traktus)

Karaciğer, safra kesesi, safra yollarını içerir

^Pankreas ve Langerhans adacıkları



.558 *Kannzan (periton)
İnce barsak askısı (mezenteryum), omentum (epiplon, barsakları örten 
zar) dahil

.559 *Karm fıtıkları (abdominal hernias)

.56 *Sırt
Omuzları 617.572'de, kalçaları 617.581'de sınıflayın

.564 *Sırt ağrısı

.57 *Kollar ve eller (Üst ekstremiteler)

.572 *Omuzlar

.574 *Kollar, dirsekler, bilekler

.575 *Eller

.58 ^Bacaklar ve ayaklar (alt ekstremiteler)
Kol ve bacak eklemlerine ilişkin cerrahiyi [eskiden 617.472], kollar ve 
bacaklar, kol ve bacak kesilmeleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kollar ve eller için (üst ekstremiteler) 617.57'ye bkz.
Eklemlerin cerrahi olmayan tıbbi yönleri için ayrıca 616.72’ye bkz.

.581 *Kalçalar

.582 ^Uyluklar ve dizler

.584 *Bacaklar ve ayak bilekleri
Bacak: Diz ile bilek arasındaki uzuv

.585 *Ayaklar
Podiyatriyi (kiropodi: ayak hastalıkları bilimi) burada sınıflayın

.6 *Dişhekimliği

.600 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.601 Ağız sağlığını koruma (oral hijyen) ve koruyucu dişhekimliği
Diş sağlığının korunmasını (diş hijyeni) burada sınıflayın
Cerrahi komplikasyonlar ve ameliyat sonrası aksaklıktan 617.605'de 
sınıflayın

.605 Cerrahi
Cerrahi komplikasyonlar ve ameliyat sonrası aksaklıklar dahil
Önleyici tedbirleri 617.601'de, ortodontiyi 617.643'de, diş çürüklerini 
617.67'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 617.522 ile 617.605
[.605 9] Cerrahi tedavi

Numara kullanılmıyor, 617.605'de sınıflayın



[.609]

.63

.632

.634

.634 2

.643

.645

.67

.672

.675

.690 28

.692

.695

.7

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 

Kullanmayın; 617.6009'da sınıflayın 

*Diş hastalıkları
Dişler ve çevresindeki dokulardaki tümörler 616.992314'e, dişlerin ve 
çevresindeki dokuların tüberkülozu 616.995314'e alındı

*Dişetleri ve diş yuvaları (sökelleri) hastalıkları
Diş yuvası (alveol) apseleri, piyore (dişeti iltihabı), gingivitis (dişeti 
yangısı), periodontitis (diş çevresi zarı yangısı)
Periodontal hastalıklan burada sınıflayın

*Diş dokusu hastalıkları
Örnek: Dentin, sement, mine hastalıkları dahil

Diş çürükleri (kaviteler) için 617.67'ye bkz.
*Diş özü (dental pulpa) hastalıkları

Çapraşık dişilliğin düzeltilmesini (endodonti) burada sınıflayın

Ortodontik (dişlerin duruşunu düzeltme) ve pedodontik (çocuk diş 
hastalıklarının tedavisi)

*Ortodonti
^Pedodonti

Pedodontinin belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin 
pıeriodontoloji 617.632

*Diş çekimi
Ekzodontiyi burada sınıflayın

*Diş çürükleri (kaviteler)
Preparasyon (hazırlık) ve tedavi 
Diş dolguları ve inleyler (diş takma)

Örnek: Amalgam, simen, porselen, plastik dolgu ve takma dişler

Prostodontik (takma ve yapay diş bilgisi) dişhekimliği, prostetik 
dişhekimliği

Yardımcı teknikler ve işlemler; araç, gereç 
Malzemeleri 617.695'de sınıflayın 

Takma dişler, kronlar, köprüler 
Malzemeler

^Oftalmoloji (Göz hastalıkları)
Göz hastalıklarının tedavisi, kırılma (refraksiyon) bozukluklarının 
düzeltilmesi
Göz tümörleri 616.99284'e, göz tüberkülozu 616.99584'e alındı 

[.704 4] Yaralar ve yaralanmalar

Kullanmayın; 617.713'de sınıflayın



[.705 9]

[.707]

.71

.712

.713

.715

.719

Cerrahi tedavi

Kullanmayın; 617.71'de sınıflayın 

Patoloji

Kullanmayın; 617.71'de sınıflayın

Patoloji ve göz cerrahisi
Belirli hastalıkların ve gözün kısımlarının patoloji ve cerrahisini hastalık 
ya da kısımla birlikte sınıflayın. Örneğin glokom tanısı 617.741075

*İşlev yitimi
Körlük ve kısmi körlük

Kırılma ve uyum bozuklukları, renk körlüğü için ayrıca 617.75'e 
bkz.

* Yaralar ve yaralanmalar 

Tanı ve tahmin
Temel numara olan 617.715'e, 616.0751-616.0759’da 616.075'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin fiziksel tanı 617.7154

Saydam tabaka (kornea) ve göz akı (sklera) hastalıkları
Göz bankaları için ayrıca 362.1783'e bkz.

.719 001 -.719 009 Standart altbölümler

.72 *Damar tabaka (üvea) hastalıkları
İris (göz bebeği etrafındaki renkli tabaka), koriyoid (damar tabakanın arka 
parçası), kirpiksi cisim (damar tabakanın orta parçası) hastalıklarını içerir

.73 *Görme siniri (optik sinir) ve ağ tabaka (retina) hastalıkları
Gözün nöromüsküler mekanizmasındaki hastalıkları 617.762'de sınıflayın

.74 *Göz yuvarlağı hastalıkları
Saydam tabaka ve göz akı hastalıkları için 617.719’a; damar tabaka 
hastalıkları için 617.72'ye; retina hastalıkları için 617.73'e bkz.

.741 *Glokom (göz içi basıncının artması)

.742 *Göz merceği hastalıkları
Kataraktları burada sınıflayın

.746 *Camsı cisim (korpus vitreum) hastalıkları

.75 Kırılma ve uyum bozuklukları, renk körlüğü
Optometriyi burada sınıflayın
Bu numaranın, görüşle ilgili diğer işlevsel bozukluklar için 
kuiianılmasından vazgeçilmiştir; 617.7'de sınıflayın

Körlük ve kısmi körlük için ayrıca 617.712'ye bkz.
*617'de belirtildiği gibi ekleyin



.752 Gözlükçülük
Merceklerin düzenlenmesi ve yerleştirilmesi, gözlükçülerin mekanik 
işleri

.752 2 Gözlükler
Kontak lensler (göze değen mercekler) ve göz içi mercekler hariç

Kontak lensler için 617.7523’e, göz içi mercekleri için 
617.7524'e ayrıca bkz.

.752 3 Kontak lensler

.752 4 Göz içi mercekleri

.755 Kırılma ve uyum bozuklukları
Örnek: Astigmat, miyopluk, hipermetropluk, prezbiyopi (yaşlılıkta 
yakını görememe)

Anizo için 617.758'e bkz.

.758 Anizo (her iki gözde oluşan imgelerin birbirine uymaması)

.759 Renk körlüğü

.76 Göz kasları ve göz yaşı mekanizması hastalıkları

.762 *Gözün nöromüsküler mekanizmasındaki hastalıklar
Örnek: Çift gözle görme dengesizliği, çift görme, şaşılık 
Ortoptik (görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi)'i burada sınıflayın 

.764 *Göz yaşı bezleri ve göz yaşı kanalı hastalıkları

.77 Göz akını örten zar (konjonktiv) ve göz kapağı hastalıkları

.771 *Göz kapağı hastalıkları

.772 *Trahom

.773 *Konjonktivit (göz akını örten zarın iltihabı)
Trahom için 617.772'ye bkz.

.78 *Göz çukuru hastalıkları

.79 Takma Gözler
Takma gözlerin yerine yerleştirilmesi

.8 *Kulak hastalıkları (otoloji) ve işitme bilimi (odyoloji)
İşlev yitimi ve bozukluklarını (sağırlık ve ağır işitme) burada sınıflayın
Kulak tümörleri 616.99285’e, kulak tüberkülozu 616.99585'e alındı

.81 *Dış kulak hastalıkları
Kulak kepçesi hastalıkları için 617.82’ye; işitme kanalı hastalıkları i 
çin 617.83'e bkz.

.82 *Kulak kepçesi hastalıkları

.83 *lşitme kanalı hastalıkları



.84

.842

.85

.86

.87

.88

.882

.886

.89

*Orta kulak hastalıkları
Kulak zarı hastalıkları için 617.85’e; östaki borusu hastalıkları için 
617.86’ya; mastoid çıkıntı hastalıkları için 617.87'ye bkz.

*Orta kulak kemikçikleri hastalıkları

*Kulak zarı hastalıklan

*Öztaki borusu hastalıkları (işitme borulan)

*Mastoid çıkıntı hastalıkları

*İç kulaklar ve duyma sinir sistemi hastalıkları

*îç kulak hastalıkları
Örnek: Meniere hastalığı
Kulak salyangozu (koklea), yarım daire kanallan, vestibül (koklea 
ağzındaki boşluklar) hastalıklan dahil

*Duyma sinir sistemi hastalıkları
Sensonöriyal sağırlık dahil

İşitme bozukluklarının düzeltilmesi
Örnek: İşitme aygıtlannın kullanılması
İşitme organının belirli bölümlerindeki hastalıkların tedavisini 617.81- 
617.88'de sınıflayın

Ameliyatlar ve cerrahi uzmanlık alanları
Yardımcı teknikleri ve işlemleri; araç, gereç, malzemeleri; cerrahi araçlar ve 
protez aygıtlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir araç ya da alet parçasını, özel kullanımı ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin takma dişler 617.692

Bkz. Kılavuz 617.307 ile 617.9

.91001 

.910 02

617.91-617.96 Cerrahi teknikler, işlemler, araç, gereç, malzemeler
Kapsamlı eserleri 617.9'da sınıflayın; ancak anesteziyoloji hariç; belirli bir 
sistem, organ,bölgeye ilişkin cerrahinin teknik, işlem, araç, gereç, 
malzemelerini, konunun cerrahi tedavisi içinde sınıflayın.Ömeğin boyun 
cerrahisinde ameliyat öncesi bakım 617.53059

Cerrahi müdahele
Anesteziyoloji için 617.96'ya bkz.

Felsefe ve kuram

Çeşitli
*617'de belirtildiği gibi ekleyin



.910 028 Yardımcı teknikler ve işlemler
Ameliyat araçlarını, gereçlerini, cihazlarını ve 
malzemelerini 617.9178'de sınıflayın

.910 03-.910 09 Standart altbölümler

.910 1 Asepsi (tam mikropsuzluk) ve antisepsi(hastalığa neden olan
mikropların olmaması)

.917 Ameliyathane

.917 2 Ameliyathanenin hazırlanması

.917 8 Ameliyat araçları, gereçleri, cihazları, malzemeleri
Ameliyat giysileri için 617.93'e bkz.

.919 Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası bakım

.93 Ameliyat giysileri ve kullanımları

.95 Kozmetik ve restoratif cerrahi, doku ve organ nakilleri, yapay
organların takılması

Belirli sistemler, bölgeler, organlara ilişkin plastik cerrahi ve doku 
nakillerini 617.4-617.5’de, belirli organların naklini ve belirli organların 
yerine yapay olanların takılmasını 617.4'de sınıflayın ve bütün durumlarda 
617'deki 0592 altbölümünü kullanın

.950 01-.950 09
Doku ve organ bankaları için ayrıca 362.1783'e bkz. 

Standart altbölümler

.960 4 

.960 41 

.960 42

Anesteziyoloji
Anestezi uygulamanın yöntemleri ve teknikleri, kazaların ve bunlardan 
doğan komplikasyonların kontrolü
Bir anestetik olarak akupunkturu 615.892'de sınıflayın

Özel konular
Komplikasyonlar ve ameliyat sonrasındaki aksaklıklar 
Acil durumlar

Resusitolojiyi (canlandırma) 615.8043'de sınıflayın

.962

.964

.966

617.962-617.966 Anestezi tipleri
Kapsamlı eserleri 617.96'da, belirli cerrahi türleri için tipine bakmaksızın 
anesteziyolojiyi 617.967'de sınıflayın

Genel anestezi
Örnek: Solunum, toplardamar, rektum yoluyla bayıltma

Bölgesel anestezi
Örnek: Omurilik anestezisi (spinal), kuyruk sokumu anestezisi 
(kavdal), eyer biçimi anestezi (saddle block), omuriliğin en dış zarı 
olan dura dışına yapılan enjeksiyonla sağlanan anestezi (peridural 
anestezi)

Lokal anestezi



.968 

.968 1 

.968 2

Belirli cerrahi türleri için anesteziyoloji 
Genel, bölgesel, lokal anestezi
Temel numara olan 617.967'ye, 617.1-617.9 arasında 617'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin diş anestezisi 617.9676

Jinekolojik ve ohstetrik anesteziyoloji için 617.968'e bkz.

Jinekoloji (kadın hastalıkları) ve obstetri (doğum) anesteziyolojisi
Jinekoloji (kadın hastalıkları)
Obstetri (doğum)

.97

.98

.99

617.97-617.99 Cerrahinin özel alanları
Kapsamlı eserleri 617.9'da; alanına bakmaksızın belirli cerrahi teknikleri 
617.91-617.96’da; belirli organ, sistem bozukluğunun cerrahisini, alanına 
bakmaksızın konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kırıklar 617.15

*Geriatrik (yaşlılık) cerrahisi
*Pediatrik (çocukluk) cerrahisi
*Askeri cerrahi

618 Tıbbın diğer dalları Kadın hastalıkları (jinekoloji) 
ve doğum

Bkz. Kılavuz 615.7 ile 616-618

618.01-.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.02
[.028 7]

.03

.04

ÖZET
[Kadın ve doğum hastalıklarının standart altbölümleri ve özel 

konuları]
Kadın hastalıkları (Jinekoloji)
Gebelik ve doğum hastalıkları (Obstetri)
Gebelik hastalıkları ve komplikasyonları
Doğum
Zor doğum
Normal loğusalık
Loğusalık hastalıkları
Ohstetrik cerrahi (Doğum ve gebelik cerrahisi)
Çocuk hastalıkları (Pediatri) ve yaşlılık hastalıkları (Geriatri)

Jinekoloji ve obstetrinin felsefe ve kuramı 

Jinekoloji ve obstetrinin çeşitli konuları 
Test ve ölçüm

618.0475'e alındı

Jinekoloji ve obstetri sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları

Jinekoloji ve obstetrinin özel konuları
Temel numara olan 618.04'e, 618.1-618.8'deki tablodan 01-09 
notasyonunda O'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin test ve ölçüm 
618.0475 [eski 618.0287], acil durumlar 618.0425; ancak meslek, uğraşı, 
hobi olarak jinekoloji ve obstetriyi 618.023’de sınıflayın *

*617’de belirtildiği gibi ekleyin



.05-.07 Jinekoloji ve obstetrinin standart altbölümleri

.08 İnsan türlerine göre jinekoloji ve obstetrinin tarih ve tanımı

.083 Genç insanlar
Ergenliğe kadar olan dönemde kız çocuklan için jinekolojiyi 
618.92098'de sınıflayın

.084 Yetişkinliğin belirli evrelerindeki kişiler
[.084 6] Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler

Kullanmayın; 618.978'de sınıflayın

.09 Jinekoloji ve obstetrinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Bir hastalıkla birlikte yaşamayı 362.198'de sınıflayın

618.1-618.8 Jinekoloji ve obstetri
Tıbbi ve cerrahi
Başka bir talimat verilmedikçe, 616.01-616.08 ve 616.1-616.9 altındaki 
tabloda belirtilen bütün notlar burada da geçerlidir
Belirli başlıklar altında belirtilmiş olan eklemeler, değişiklikler, iptaller, 
istisnalar hariç * ile belirtilmiş olan her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

001-008 Standart altbölümler
616.1-616.9'da belirtildiği gibi 

009 Tarihi,coğrafı, kişilere göre ele alış
0092 Kişiler

Bir hastalıkla birlikte yaşamayı 362.198’de 
sınıflayın

01-04 Hastahklann mikrobiyolojisi, özel konuları, rehabilitasyonu, 
özel sınıflan

O'a, 616.1-616.9'daki tablodan 01-04 notasyonunda O'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tıpta acil dummlar 
025

05 Koruyucu önlemler ve cerrahi
052 Koruyucu önlemler

Birey ve tıp personeli tarafından 
Korumayla ilgili kapsamlı eserleri 613’de, belirli 
hastalıkların önlenmesi için kamusal önlemleri 
614.5992’de sınıflayın 

059 Cerrahi
Ameliyat komplikasyonları ve ameliyat sonrası 
aksaklıklar; katerizasyon, kiroşirürji, lazer cerrahisi, 
mikroşirürji gibi belirli araçlan ya da teknikleri 
kullanan cerrahi dahil

06 Tedavi
Rehabilitasyon tedavisini burada sınıflayın 
Rehabilitasyon tedavisi ve engeller ve sakatlıklarla 
yaşama eğitimi ile ilgili kapsamlı eserleri 03’de sınıflayın 

Cerrahi için 059'a bkz.
061 İlaç tedavisi
062-069 Diğer tedaviler

06'ya 615.82-615.89’da 615.8'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin röntgen tedavisi 06422

07 Patoloji
07'ye 616.071-616.079 arasında 616.07'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin fiziksel tanı 0754

(devam ediyor)



618.1-618.8 Jinekoloji ve obstetri (devam)
08
09

Psikosomatik tıp 
Hasta öyküleri

.11

.12

.13

.14

[.140 59]

.142

.143

.144

.145 

.145 3 

.145 8

.15

.16

Kapsamlı eserleri 618’de sınıflayın

^Jinekoloji (Kadın hastalıkları)
Endokrin (iç salgı) jinekolojisi, endometriosis dahil
Üreme sisteminin tümörlerini 616.99265'de sınıflayın

Puerperal (doğuma ait) hastalıklar için 618.7'ye; pediatrik jinekoloji için 
618.92098'e bkz.

* Yumurtalık (ovarium) hastalıkları 

*Döl yatağı (fallop)boruları hastalıkları 

*Döl yatağı çevresi (perimetrium) hastalıkları

*Döl yatağı (uterus) hastalıkları
Döl yatağı boynu (cervix) hastalıklarını burada sınıflayın 

Perimetrium hastalıkları için 618.13'e bkz.

Cerrahi
Kullanmayın; 618.145'de sınıflayın

*Enfeksiyonlar
Örnek: Servisit, endometrit, piyometra 

Lökore için 618.173'e bkz.
Endometriosis için ayrıca 618.1'e bkz.

* Yüzeysel yaralar (erozyonlar)

*Kusurlu oluşumlar (malformasyonlar)
Örnek: Atrofıler (doku ve organlann eriyerek küçülmeleri), 
hipertrofıler (doku ve organların aşın büyümeleri), döl yatağının aşın 
sarkması (uterus prolapsı)

Cerrahi
Histerektomi (döl yatağının çıkartılması)

Dilatasyon ve kürtaj (döl yatağı boynunun genişletilmesi ve döl yatağı 
iç zannın kazınması)

Cerrahi kürtaj (çocuk aldırma) için ayrıca 6I8.88'e bkz.

*Döl yolu (vajen, hazne) hastalıkları
Lökore için 618.173'e bkz.

*Kadın dış üreme organı (vulva, ferç) hastalıkları
*618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.17 ^İşlevsel ve sistemik bozukluklar

.172 *Adet (menstürasyon) bozuklukları
Örnek: Amenore (adet görmeme), dismenore (ağrılı adet görme), 
menoraji (aşırı adet kanaması), oligomenore (adetlerin seyrek oluşu), 
adet öncesi sendromu (PMS premenstrual syndrome)

.173 *Lökore (döl yolundan beyazımsı akıntı)

.175 *Menopoz (adetten kesilme) bozuklukları
Klimakterik bozukluklarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Erkeklerdeki klimakterik bozuklukları 616.693'de, yaş dönümü 
psikozlarını 616.895'de sınıflayın

.178 ^Kısırlık
Yapay döllenme dahil
Embriyo transplantasyonu (tüp bebek) 618.178059'da sınıflanır
Erkek ve kadın kısırlığıyla ilgili kapsamlı eserleri 616.692'de 
sınıflayın

. 19 *Meme hastalıkları
Erkek ve kadın meme hastalıklarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Meme tümörlerini 616.99249'da, erkek memesi cerrahisini 617.549'da 
sınıflayın

Erkeklerdeki meme hastalıkları için 616.49'a, süt verme (laktasyon) 
hastalıkları için 618.71’e bkz.

.2 *Gebelik ve doğum hastalıkları (obstetri)
Gebelik, doğum, loğusalık hastalıkları, bozuklukları,gebeliğin yönetimi 
için 618.3-618.8'e bkz.

[.205 2] Önleyici tedbirler
Kullanmayın; 618.24'de sınıflayın

[.205 9] Cerrahi tedavi
Kullanmayın; 618.8'de sınıflayın

[.207 5] Tanı
Kullanmayın; 618.22'de sınıflayın

.22 Tam
Bu numaranın semptomatoloji için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 
618.2’de sınıflayın

.24 Doğum öncesi (prenatal) bakım ve doğuma hazırlık
Örnek: Hamile kadınlar için beslenme, doğuma yardımcı olacak 
egzersizler

.25 *Mültipl gebelik (birden fazla çocuk doğurulan gebelikler) ve doğum
*618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.3

.31

.32

.326 

.326 1 

.326 8

[.33]

.34

.39

.392

.397

.45

618.3-618.8 Gebelik, doğum, loğusalık hastalıkları, bozuklukları, 
gebeliğin yönetimi

Kapsamlı eserleri 618.2'de sınıflayın

*Gebelik hastalıkları ve komplikasyonları

Dış gebelik (ektopik gebelik)
Örnek; Döl yatağı boruları, yumurtalık, dölyatağı boynu, karın 
boşluğunda gebelikler

*Dölüt bozuklukları
Örnek: Dölüt dejenerasyonu, kireçlenmesi 
Perinatal tıbbı burada sınıflayın
Genetik hastalıkların tanısı için amniosentez 618.32042'de sınıflanır 
Yeni doğan tıbbim 618.9201’de sınıflayın 

Doğum için 618.4'e bkz.
Bkz. Kılavuz 618.92 ile 616, 618.32

*Belirli sistemlerin ve organlann hastalıklan 
*Kalp-damar sistemi hastalıkları 

*Sinir sistemi hastalıklan 
İlaç bağımlılığı dahil

Kendiliğinden düşük 
618.392'ye alındı

*Plasenta ve amnios sıvısı hastalıklan 

Düşükler ve erken doğum

Kendiliğinden düşük [eski 618.33] ve düşük 
Dölütün yaşayabileceğinden daha önce

Erken (prematür) doğum
Dölütün yaşayabileceği dönemden sonra, normal süreden önce

Doğum
Burada belirtilmeyen belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin, 
sezaryan ameliyatı 618.86

Prezantasyonlar
Doğum sırasında dölüt gövdesinin duruşu

Doğal doğum
Analjezik kullanmadan ağnsız doğum 

*618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.5 Zor doğum

.51 Anneye bağlı (maternal) komplikasyonlar
Annedeki dölütü dışarı itici güçlerin zayıflığına ve doğum yolu 
tıkanmalarına bağlı güç doğumlar

.53 Dölüte bağlı (fetal) komplikasyonlar
Dölütün iri oluşuna bağlı güç doğumlar

.54 Döl yatağı kanamaları (uterus hemorajileri)

.56 Plasentaya (son) bağlı komplikasyonlar

.58 Göbek kordonundan kaynaklanan komplikasyonlar

.6 Normal loğusalık
Doğum sonrası bakım ve tedavi

.7 ^Loğusalık hastalıkları
Örnek: Sheehan sendromu

.71 *Süt verme (laktasyon) hastalıkları

.73 *Loğusalıkta döl yatağı iltihabı (puerperal metrit) ve karın zarı yangısı
(peritonit)

.74 *Loğusahkta mikropların kana karışması (loğusalık septisemi ve
piyemisi)

.75 ^Loğusalık havalesi (puerperal eklampsi)

.76 ^Loğusalık sırasındaki akıl bozuklukları
Örnek: Doğum sonrası depresyonu 

.77 *Kan bozuklukları

.79 Anne ölümü

.8 Ohstetrik cerrahi (Doğum ve gebelik cerrahisi)
Embriyo transplantasyonunu (tüp bebek) 618.178059'da sınıflayın

.82 Versiyon (çocuğu çevirme) ve ekstraksiyon (çocuğu dışarı çıkarma)
Embriyo transplantasyonunu (tüp bebek) 618.178059'da sınıflayın

.83 Embriyotomi (dölütü kesme) ve kraniotomi (dölütün başını kesmek)
Doğal yollardan doğması olanaksız dölütü parçalayarak doğumu 
kolaylaştırmak

.85 Küçük cerrahi
Örnek: Simfizektomi (çatı kemik kaynağının kesilmesi), 
vajiniperineotomi (döl yolu ve apışarasının kesilmesi), doğum yolu 
üzerindeki yırtıkların onarılması, epizyotomi

.86 Sezaryan ameliyatı (çocuğun karından alınması)

.87 Plasentanın (son) cerrahi yollarla çıkarılması

.88 Cerrahi düşük (çocuğun cerrahi yöntemlerle düşürtülmesi)
*618.1-618.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.89 Asepsi (tam mikropsuzluk) ve antisepsi (hastalığa neden olan
mikropların olmaması)

.9 Çocuk hastalıkları (pediatri) ve yaşlılık hastalıkları (geriatri)

.92 Pediatri (çocuk hastalıklan)
Ergenliğe kadarki dönemde bebek ve çocukların hastalıkları
Ani bebek ölümü sendromu dahil (beşik ölümü)
Ergenlik çağına gelmiş gençler için tıbbı 616.00835'de; yara ve 
yaralanmaların pediatrik yönlerini 617.1'de, yaralanma sonuçlarının 
pediatrik yönlerini 617.2’de; pediatrik ortopediyi 617.3'de sınıflayın

Pedodonti için 617.645'e; pediatrik cerrahi için 617.98’e bkz.
Bkz. Küavuz 618.92 ile 616, 618.32

Standart altbölümler
616.1-616.9'da belirtildiği gibi

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Kişiler

.920 001-.920 008

.920 009 

.920 009 2

.920 01.920 09

.920 1

.920 11 

.920 12 

.920 9

.920 97 

.920 975

.920 977-.920 978

Fiziksel bir hastalıkla yaşamayı 362.19892'de, psikiatrik 
bir hastalıkla yaşamayı 618.92890092'de sınıflayın

Genel konular
Temel numara olan 618.920'ye, 616.1;616.9 altındaki 
tablodan 01-09 notasyonunu ekleyin.Örneğin tanı 
618.920075; ancak pediatrik koruyucu önlemleri 613.0432’de, 
pediatrik tedaviyi 615.542’de sınıflayın

Yenidoğanlar
Doğumdan sonraki ilk ay
Perinatal tıbbı 618.32'de sınıflayın

Erken doğmuş (premature) bebekler

Normal sürede doğmuş bebekler

Tıbbın özel dalları
Spor tıbbim 617.1027'de, ortopediyi 617.3’de, pedodontiyi 
617.645'de, cerrahiyi 617.98'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 618.9209 ile 617

Bölgesel tıp, oftalmoloji, otoloji, odyoloji

Bölgesel tıp
Temel numara olan 618.920975'e 617.51-617.58 arasında 
617.5'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin yüz 
bozuklukları 618.9209752

Oftalmoloji, otoloji, odyoloji
Temel numara olan 618.92097'ye, 617.7-617.8 arasında 
617'yi izleyen numaralan ekleyin.Ömeğin çocuklarda 
trahom 618.92097772



.920 98 

.920 981

.921-.929

Jinekoloji

Belirli hastalıklar
Temel numara olan 618.920981'e, 618.11-618.19 arasında 
618. Ti izleyen numaralan ekleyin. Örneğin döl yatağı 
(uterus) hastalıklan 618.9209814

Belirli hastalıklar
Temel numara olan 618.92'ye 616.1-616.9 arasında 616'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çocuklarda kalp hastalıklan 618.9212
Ortopedik hastalıkları 617.3'de; diş hastalıklarını 617.645'de, burada 
belirtilmeyen diğer hastalıkları 618.9209'da sınıflayın

.97 ^Geriatri
Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanların hastalıklan 

[.970 5] Önleyici tedbirler

Kullanmayın; 613.0438'de sınıflayın 

[.970 6] Tedavi

Kullanmayın; 615.547'de sınıflayın

.976-.97S Belirli hastalıklar
Temel numara olan 618.97'ye, 616-618 arasında 6Ti izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin geriatrik akıl hastalığı 618.97689; ancak 
yara ve yaralanmalann geriatrik yönlerini 617.1’de, yaralanma 
sonuçlannın geriatrik yönlerini 617.2’de; geriatrik ortopediyi 
617.3’de; geriatrik cerrahiyi 617.97’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 618.977 ile 617

619 Deneysel tıp
Hastalıklarla ilgili deneysel araştırmayı burada sınıflayın [eskiden 616.00724]
Eczacılık (farmakoloji) ve tedavi bilimi açısından deneysel tıbbı 615'de, belirli 
hastalıklar açısından deneysel tıbbı 616-618'de; anatomi ve fizyoloji açısından 
hayvanlı deneyleri 591-599'da, anatomi ve fizyoloji açısından insanlı deneyleri 
611-612'de sınıflayın

.5 Kümes hayvanlan

.7 Köpekler

.8 Kediler

.9 Diğer memeliler

.93 Kemiriciler ve tavşanlar
Örnek: Sıçanlar, fareler, hamsterler, kobaylar

.98 Primatlar
Örnek: Maymunlar, kuyruksuz maymunlar, insanlar 

*616.1-616.9’da belirtildiği gibi ekleyin



620 Mühendislik ve ilgili işler
Mühendisliğin çeşitli dallarına ait ürünlerin imalatını burada sınıflayın 
İmalatla ilgili kapsamlı eserleri 670'de sınıflayın 

Kimya mühendisliği için 660'a hkz.

ÖZET
620.001-.009

.1

.2

.3

.4

622

623

.8
l
.04
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8
.9

I
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.04

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
l
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

[Standart altbölümler ve genel konular]
Mühendislik mekaniği ve malzemeleri 
Ses ve ilgili titreşimler 
Mekanik titreşim
Belirli türdeki coğraFı çevreler için mühendislik, yüzey mühendisliği, 

küçük parçacıklar ve uzaktan kumanda teknolojisi 
İnsan faktörleri ve güvenlik mühendisliği 

Uygulamalı Fizik
[Enerji ve plazma mühendisliği]

Buhar mühendisliği 
Hidrolik-enerji teknolojisi
Elektrik, elektronik, manyetik, iletişim, bilgisayar mühendisliği; aydınlatma 
Isı mühendisliği ve itici mekanizmalar 
Pnömatik, vakum, düşük ısı teknolojileri 
Fanlar, üfürücüler (vantilatörler), pompalar 
Makine mühendisliği 
Tezgâhlar ve imalat ekipmanı 

Madencilik ve ilgili işler 
Tetkik ve arama 
Kazı teknikleri
Belirli malzemeler için yapılan madencilik 
Maden çevresi 
Maden drenajı 
Maden taşıma sistemleri 
Cevher işleme 
Maden sağlığı ve güvenliği 

Askeri ve denizcilik mühendisliği 
Genel konular 

İstihkâmlar
Mayın döşeme, mayın temizleme, imha 
Savunma mühendisliği 
Askeri gereç ve silahlar 
Balistik ve topçuluk 
Askeri taşıma teknolojisi 
İletişim, araçlar, sağlık, ilgili konular 
Deniz mühendisliği ve denizcilik 

İnşaat mühendisliği
Strüktürel mühendislik ve yeraltı inşaatları 
Köprüler
Belirli köprü tipleri
Tüp biçiminde ve kutu-kirişli köprüler
Asma köprüler
Kemerli köprüler
Birleşik köprüler
Hareketli köprüler



625 Demiryolları, karayolları, yol mühendisliği
.1 Demiryolları
.2 Demiryolu cer malzemesi
.3 Eğimli, dağlık, gemi demiryolları
.4 Hızlı ulaşım sistemleri
.5 Kablolu ve havai demiryolları
.6 Yüzey rayları ve tramvay sistemleri
.7 Yollar
.8 Yapay yol yüzeyleri

627 Hidrolik (Su) mühendisliği
.04 [Hidrodinamik ve eğlence amacıyla yararlanılan sular]
.1 İç su yolları
.2 Doğal limanlar, limanlar, dış limanlar
.3 Liman tesisatı
.4 Sel kontrolü
.5 Islah, sulama, ilgili konular
.7 Sualtı işlemleri
.8 Barajlar ve su depoları
.9 Diğer hidrolik yapılar

628 Çevre koruma mühendisliği
.1 Su arzı
.2 Kanalizasyon ve kanalizasyon atıkları
.3 Kanalizasyon atıklarının işlenmesi ve yok edilmesi
.4 Atık teknolojisi, umumi tuvaletler, sokak temizliği
.5 Kirlilik teknolojisi ve sanayi sağlığı mühendisliği
.7 Kırsal ve az nüfuslu alanlar için sağlık mühendisliği
.9 Sağlık ve belediye mühendisliğinin diğer dalları

629 Mühendisliğin diğer dalları
.04 Ulaşım mühendisliği
.1 Uzay mühendisliği
.2 Motorlu kara taşıtları ve tekerlekli araçlar
.3 Hava yastıklı araçlar (Hoverkraftlar)
.4 Uzayda yolculuk bilimi (Astronotik)
.8 Otomatik kontrol mühendisliği

.001 Felsefe ve kuram

.001 1 Sistemler
Sistemlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 003'de; mühendisliğe ek 
olarak tarım, ev ekonomisi ya da yönetim sistemlerini ele alan 
eserleri 601.1'de; mühendislik sistemleri tasanmmı 620.0042'de; 
imalat sistemlerini 670.1 l'de sınıflayın

.001 13 Bilgisayar modelleri ve simulasyon (tasımlayım)
Bilgisayar destekli tasanmı (CAD) 620.00420285'de sınıflayın

.001171 Büyük ölçekli sistemler
Büyük, karmaşık sistemlerin analizini [eski 620.72] burada 
sınıflayın



[.001 53]

.002 

[.002 87]

[.002 88]

[.002 89]

.003 

.004 

.004 2

.004 202 85

[.004 22]

[.004 25]

.004 4

.004 5

.004 52 

.004 54

Mühendislikte fiziksel ilkeler
Kullanmayın; kapsamlı eserleri 62l'de, mühendislik 
mekaniğini 620. l 'de, ses mühendisliğini 620.2'de, elektrik ve 
manyetik mühendisliğini 621.3'de, optik mühendisliğini 
621.36'da, elektronik mühendisliğini 621.38l'de, ısı 
mühendisliğini 621.402'de, nükleer mühendisliği 621.48'de 
sınıflayın

Çeşitli
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 620.0044'de sınıflayın 

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 620.0046'da sınıflayın 

Güvenlik mühendisliği 
620.86'ya alındı

Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar 

Tasarım, test, ölçüm, kalite, bakım, onarım 
Mühendislik tasarımı

Büyük, karmaşık sistemlerin tasarımını [eski 620.72] burada 
sınıflayın

Bilgisayar destekli tasarım (CAD)
Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli 
imalat (CAD/CAM) ile ilgili kapsamlı eserleri 
670.285'de sınıflayın

Analiz
Numara kullanılmıyor; 620'de sınıflayın 

Tasarım
Numara kullanılmıyor; 620.0042'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Denetleme, tasımlayım (simülasyon) dahil 
Ölçümle ilgili disiplinlerarası eserleri 530.8'de sınıflayın 

Kalite
Örnek: Değiştirilebilirlik, bakılabilirlik, kesinlik
Kalite test ve ölçümünü 620.0044'de, bakım test ve ölçümünü 
620.0046'da sınıflayın

Güvenilirlik

Dayanıklılık



.004 6 Bakım ve onanm
Bakım ve onanmla ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Belirli bir konu ile ilgili bakım ve onanmı konuyla birlikte, 
l.Tablo'dan 0288 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin kol 
saati ve saat tamiri 681.110288

.005-.008 Standart altbölümler

.009 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.009 1 Genel olarak alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış
Belirli türdeki coğrafi çevrelerdeki sorunların üstesinden gelmeyi 
amaçlayan mühendisliği 620.4l'de sınıflayın

.009 2 Kişiler
Özellikle girişimci olarak tanınan mühendislerin kişilere göre ele 
alınışını 338.76'da sınıflayın

.1 Mühendislik mekaniği ve malzemeleri
Mühendislik mekaniği ve malzemeleri, sadece mühendislik mekaniği standart 
altbölümleri için 620.1001-620.1009'u kullanın

620.103-.107
.11
.12
.13
.14
.16
.17
.18
.19

ÖZET
Mühendislik mekaniği (Uygulamalı mekanik) 

Mühendislik malzemeleri 
Ahşap
Duvarcılık malzemesi 
Seramik ve ilgili malzemeler 
Metaller
Demir kökenli metaller
Demir dışı metaller
Diğer mühendislik malzemeleri

620.103-620.107 Mühendislik mekaniği (Uygulamalı mekanik)
Kapsamlı eserleri 620.l'de sınıflayın

Küçük parçacıklar teknolojisi için 620.43'e bkz.
Bir fizik konusu olarak mekanik için ayrıca 531'e hkz.
Bkz. Kılavuz 621 ile 530

.103 Uygulamalı statik
Uygulamalı katı statiğini 620.1053'de, uygulamalı akışkanlar 
statiğini 620.1063'de sınıflayın

.104 Uygulamalı dinamik
Uygulamalı katı dinamiğini 620.1054'de, uygulamalı 
akışkanlar dinamiğini 620.1064'de sınıflayın



.105 Uygulamalı katı mekaniği
Yapısal (strüktürel) teoriyi 624.17'de sınıflayın 

Mekanik titreşim için 620.3'e hkz.
Makinelerin fiziksel ilkeleri için ayrıca 621.811'e bkz.

.105 3 Statik

.1054 Dinamik

. 106 Uygulamalı akışkanlar mekaniği
Uygulamalı hidromekaniği, akışkan enerjisi teknolojisi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Buhar mühendisliğini 621.l'de, hidrolik enerji mühendisliğini 
621.2'de, hidrolik mühendisliğini 627'de sınıflayın

Uygulamalı gaz mekaniği için 620.107'ye bkz.

.1063 Statik

.1064 Dinamik
Akan bir sıvıda alçak basınçlı buhar boşluklarının meydana gelip 
çökmesi (kavitasyon), basınç dalgası, su darbesi dahil
Akımı burada sınıflayın

Devridaim nakli, ısı devridaimi için ayrıca 621.4022'ye bkz.

. 107 Uygulamalı gaz mekaniği
Uygulamalı aeromekaniği burada sınıflayın
Buhar mühendisliğini 621.l'de, pnömatik ve vakum teknolojisini 
621.5'de, uçuş aeromekaniğini 629.1323'de, iklimlendirme (air 
conditioning) mühendisliğini 697.93'de sınıflayın

.107 3 Statik

.1074 Dinamik

. 11 Mühendislik malzemeleri
Malzemeler, malzemelerin imalatı ile ilgili kapsamlı eserleri 670'de 
sınıflayın

Belirli malzeme türleri için 620.12-620.19'a bkz.

ÖZET
620.110 287 Test ve ölçüm

.112 Malzemelerin direnci ve diğer belirli özellikler, tahrip etmeyen testler

.116 Gözenekli malzemeler

.117 Organik malzemeler

.118 Kompozit malzemeler

.110 287 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen testler için kullanmayın, 620.1127'de 
sınıflayın



.112

620.112 1 
.112 2 
.112 3 
.112 4 
.112 5 
.112 6 
.112 7 
.112 9

Malzemelerin direnci ve diğer belirli özellikler, tahrip etmeyen 
testler

Malzemelerin zayıflığını, güçlülüğünü burada sınıflayın
Gözenekli, organik, kompozit malzemelerin özelliklerini ve tahrip 
etmeyen testlerini 620.116-620.118'de sınıflayın

ÖZET
Termik güçlere karşı direnç
Bozulma, çürüme, yok olmaya karşı direnç
Mekanik deformasyona karşı direnç (Malzemelerin mekaniği)
Belirli mekanik gerilimlere karşı direnç
Kalıcı deformasyonu etkileyen özellikler
Kırılmalara karşı direnç (Kırılma mekaniği)
Tahrip etmeyen testler 
Diğer özellikler

620.112 1-620.112 6 Belirli güçlere karşı direnç 
Kapsamlı eserleri 620.112'de sınıflayın 

.112 1 Termik güçlere karşı direnç
Termik radyasyona karşı direnci 620.11228'de sınıflayın 

Termik özellikler için ayrıca 620.11296'ya hkz.

.112 15 Sıcaklık değişiklikleri
Örnek: Periodik (çevrimli) ve ani değişiklikler 

.112 16 Alçak ve dondurucu ısılar

.112 17 Yüksek ısılar

.112 2 Bozulma, çürüme, yok olmaya karşı direnç
Temel olarak termik ya da mekanik olmayan fızyokimyasal etkiler 
Zararlı canlılara etkileri dahil

.112 23 Biyolojik bozulma, aşınma, havadan etkilenme
Örnek: Çürüme, paslanma 

. 112 28 Radyasyona karşı direnç

.112 3 Mekanik deformasyona karşı direnç (Malzemelerin mekaniği)
Yorulma 620.1126'ya alındı

Belirli bir mekanik gerilime karşı direnç için 620.1124'e, 
kırılmaya karşı direnç için 620.1126'ya hkz.

.112 302 87

.112 32

Test ve ölçüm
Genleşme ölçer (ektensometre) dahil 

Geçici deformasyon (Elastisite, esneklik) 
Esneme sınırı dahil



.11233

.1124

.11241 

.112 42 

.11243 

.11244 

.112 45 

.11248 

.1125

.1126

.1127

.11272

.11273

.11274

.11278

.1129

.11292

,11294 

.112 95

.11296

Kalıcı deformasyon (Plastisite)
Yüzey sızıntısı, plastik akma dahil

Kalıcı deformasyonu etkileyen özellikler için 620.1125'e 
hkz.

Belirli mekanik gerilimlere karşı direnç
Gerilimden bağımsız olarak biçim değişiklerine karşı direnci 
620.1125'de; gerilimden bağımsız olarak kırılmalara karşı direnci 
620.1126'da sınıflayın

Gerilim (çekme)

Basınç (sıkıştırma)

Burulma (torsiyon)

Bükme (kıvırma)

Kesme

Titreşimler

Kalıcı deformasyonu etkileyen özellikler
Örnek: Çarpma dayanıklılığı, katılık, şok direnci, yumuşaklık, 
genleşebilirlik

Kınimalara karşı direnç (Kırılma mekaniği)
Sertlik, kırılma dayanımı dahil
Yorgunluğu [eski 620.1123]; yorulma, kınlma,kırılma 
dayanıklılığını; çatlama direnci, sızma ve kırılmaya karşı direnci 
burada sınıflayın

Tahrip etmeyen testler

Radyografik (Röntgen) test

Dedektör testi

Ultrasonik (ses ötesi) test

Manyetik test

Diğer özellikler

Mekanik özellikler
Örnek: Yapışkanlık, sertlik, doku, sürtünme, aşınma direnci 

Yüzey teknolojisi için ayrıca 620.44'e bkz.

Akustik özellikler 

Optik özellikler
Örnek: Parlaklık, ışık kırılması, foto elastisite 

Termik özellikler
Örnek: Isı iletkenliği

Termik güçlere karşı direnç için ayrıca 620.1121'e hkz.



.11297 

.112 972 

.112 973 

.11299

Elektrik, elektronik, manyetik özellikler 

Yan iletkenlik 

Süper iletkenlik 

Mikro fiziksel özellikler
Örnek: Atomik, moleküler, nükleer, kristallografik özellikler 
Mikro yapı (mikrostrüktür) dahil

Elektronik özellikler için 620.1129Tye hkz.

.116

.117

.118

620.116-620.118 Gözenekli, organik, kompozit malzemeler
Kapsamlı eserleri 620.1 l’de, belirli bir tür gözenekli, organik, kompozit 
malzemeyi 620.12-620.19'da sınıflayın

*Gözenekli malzemeler
Gözenekli organik malzemeyi 620.117'de, gözenekli kompozit 
malzemeyi 620.118'de sınıflayın

*Organik malzemeler
Organik kompozit malzemeyi 620.118'de sınıflayın

*Kompozit malzemeler
Belirli kompozit malzemeleri 620.12-620.19’da baskın elemanla 
birlikte sınıflayın. Örneğin betonarme 620.137

.12

.13

.130 287

620.12-620.19 Belirli malzeme türleri
* ile belirtilen her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:

0287 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen test için kullanmayın; 7’de 
sınıflayın

1-9 Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test
620.1121-620.1129’da 620.112'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tahrip etmeyen test 7

Kapsamlı eserleri 620.11'de; gözenekli, organik, kompozit malzemeleri 
620.116-620.118'de; belirli malzeme türlerinin imalatı ve kimyasal 
özelliklerini malzemeyle birlikte sınıflayın. Örneğin ahşap 674

*Ahşap
Tabakalanmış ahşap dahil
Fiziksel özellikleri [eskiden 61 A. \7>2\ burada sınıflayın

Duvarcılık malzemeleri
Tuğla, kiremit, balçık tuğlası için 620.142'ye bkz.

Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.130427'de sınıflayın *

*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



. 130 4 Özel konular

. 130 42 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.132 * Doğal taşlar

.135 *Çimento
Duvarcılık yapıştırıcılannı [eski 620.15] burada sınıflayın 

.136 *Beton
Betonarme ve öngerilimli beton için 620.137’ye; beton briketler 

için 620.139'a bkz.

.137 *Betonarme ve *öngerilimli beton

.139 Yapay taşlar
Örnek: Cüruf ve beton briketler

.139 028 7 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1390427'de sınıflayın

. 139 04 Özel konular

.139 042 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.14 Seramik ve ilgili malzemeler
Duvarcılık malzemelerini 620.13'de sınıflayın

.140 287 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 620.140427'de 
sınıflayın

. 140 4 Özel konular

. 140 42 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.142 Tuğla,kiremit, balçık tuğlası

. 143 *Refrakter malzemeler
Örnek: Ateş tuğlası
Refrakter metalleri 620.16'da sınıflayın 

Asbest (amyant) için 620.195'e bkz.

.144 *Cam
Cam elyafı (fiberglas) dahil

.146 Porselen ve emaye

[.15] Duvarcılık yapıştırıcıları
620.135'e alındı

*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



.16 ^Metaller
Alaşımları burada sınıflayın

Demir kökenli metaller için 620.17'ye; demir dışı metaller için 
620.18’e hkz.

. 17 *Demir kökenli metaller
Demir, çeliği burada sınıflayın

. 18 Demir dışı metaller
Demir dışı alaşımları burada sınıflayın

. 180 287 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 620.180427'de 
sınıflayın

.1804 Özel konular

. 180 42 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.182 *Bakır
Pirinç, Munts metali; bronzlar, top bronzu; bakır-alüminyum 
alaşımları; bakır-berilyum alaşımlarını burada sınıflayın

.183 *Kurşun

. 184 Çinko ve kadmiyum

.1842 *Çinko
Pirinç, Muntz metali için 620.182'ye hkz.

.1846 *Kadmium

.185 *Kalay
Bronzlar, top hronzu için 620.182'ye hkz.

.186 * Alüminyum
Bakır-alüminyum alaşımları için 620.182'ye hkz.

.187 ^Magnezyum

.188 *Nikel

.189 Diğer metaller

.189 1 *Cıva

.189 2 Değerli, nadir toprak, aktinid (etkili) serisi metaller
Temel numara olan 620.1892'ye, 669.22-669.29’da 669.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin uranyum 620.1892931

.189 3 Demirli alaşımlarda kullanılan metaller
Nikel için 620.188'e hkz.

*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



. 189 302 87 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.18930427'de sınıflayın

. 189 304 Özel konular

.189 304 2 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

. 189 32 Titanyum, manganez, vanadyum

.189 322 ^Titanyum

.189 33 *Kobalt

. 189 34 Krom, molibden, tungsten

. 189 35 Zirkonyum ve tantalum

. 189 352 *Zirkonyum

.1894 *Berilyum
Bakır-berilyum alaşımları için 620.182'ye bkz.

. 189 5 Antimuan, arsenik, bizmut

. 189 6 Alkali ve alkali-toprak metaller
Örnek; Baryum, kalsiyum, lityum, potasyum, sodyum, stronsiyum

. 189 602 87 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın;
620.18960427'de sınıflayın

. 189 604 Özel konular

.189 604 2 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.1899 Çeşitli nadir metaller
Galyum, germanyum, hafniyum, indiyum, niobyum, selenyum, 
telüryum, talyum ile sınırlı

. 19 Diğer mühendislik malzemeleri

.191 Topraklar ve ilgili malzemeler
Örnek: Topaklar, kum, kil, çakıl
Topraklarla ilgili disiplinlerarası eserleri 631.4'de, temel topraklannı 
624.15 Tde sınıflayın

.191 028 7 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1910427'de sınıflayın

.19104 Özel konular

.191 042 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test
*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



.192

.192 028 7

.192 04 

.192 042 

.192 3

.192 4 

.193

.193 028 7

.193 04 

.193 042 

.194

.195

.195 028 7

,195 04 .

.195 042 

.196

.196 028 7

.196 04

Polimerler
Elastomerler için 620.194'e bkz.

Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın;
620.1920427'de sınıflayın

Özel konular

*Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test 

*Plastikler
Plastik kaplama malzemelerini burada sınıflayın 

*Zamk ve *reçineler 

Metal dışı elemanlar
Örnek: Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor, silikon, sülfür, 
durgun gazlar
Fosforlu bronzu 620.182'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1930427'de sınıflayın

Özel konular

*Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

*Elastomerler
Kauçuğu burada sınıflayın

Yalıtım malzemeleri
Örnek: Amyant, mantar levha, kiselgur (süzme toprağı), kapok 
pamuğu, tahta amyant
Yalıtkan malzeme dahil

Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1950427'de sınıflayın

. , .Özel konular.....................................................

*Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

Bitümlü malzemeler
Örnek: Yapay ve doğal asfalt, katran 

Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1960427'de sınıflayın

Özel konular
*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



.196 042 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

. 197 Organik elyaflı malzemeler
Örnek: Kağıt, mukavva, ip, dokumalar

.197 028 7 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1970427'de sınıflayın

.197 04 Özel konular

.197 042 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

. 198 Diğer doğal ve sentetik mineraller
Örnek: Zımpara malzemesi (korindon), feldispat, cevher taşları, grafit, 
petrol, kuvars, su

.199 Yapıştıncılar ve sızdırmazlık malzemesi
Kaplama malzemeleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Duvarcılık yapıştırıcıları için 620.135'e, plastik kaplama 
malzemeleri için 620.1923'e bkz.

.199 028 7 Test ve ölçüm
Tahrip etmeyen ölçüm için kullanmayın; 
620.1990427'de sınıflayın

.199 04 Özel konular

.199 042 *Belirli özellikler ve tahrip etmeyen test

.2 Ses ve ilgili titreşimler
Ses fiziği için ayrıca 534’e bkz.
Bkz. Kılavuz 621 ile 530

> 620.21-620.25 Uygulamalı akustik (Akustik mühendisliği)
Kapsamlı eserleri 620.2’de; elektroakustik iletişimi 621.3828'de; mimari 
akustikle ilgili disiplinlerarası eserleri 729.29'da, mimari akustikle ilgili 
mühendislik eserlerini 690.2'de sınıflayın

.21 Uygulamalı akustiğin genel konulan
Örnek: Analiz ve sentez [eski53A.A], ses kaynakları

.23 Gürültü ve önlemleri

.25 Belirli fiziksel çevrelerde akustik
Örnek: Sualtı akustiği

.28 Uygulamalı ses ötesi (ultrasonik) ve ses altı (subsonik)
Malzemelerin ses ötesi testi için 620.11274'e bkz. 

*620.12-620.19 altında belirtildiği gibi ekleyin



Mekanik titreşim
Titreşimlerin malzemeler üzerindeki etkilerini 620.11248'de sınıflayın 

Ses ve ilgili titreşimler için 620.2'ye hkz.

Ölçüm [eski 620.32] ve test 

Üretme ve iletme 

Ölçüm
620.30287'ye alındı 

Etkileri ve önlemleri
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.31 

[.32]

.37

.4

.41

Belirli türdeki coğrafi çevreler için mühendislik, yüzey mühendisliği, 
küçük parçacıklar ve uzaktan kumanda teknolojisi

Belirli türdeki coğrafi çevreler için mühendislik
Belirli bir teknolojiyi, çevre konusuyla içiçe geçmemişse, 1 .Tablo'dan 091 
notasyonunu kullanarak teknolojiyle birlikte sınıflayın. Örneğin çöl 
ergonomisi 620.8209154, deniz mühendisliği 623.8

.411-.417 Yeryüzü çevrelerinin belirli türleri
Temel numara olan 620.41'e, 2.Tablo'dan -11-17’de —1' izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin okyanus mühendisliği 620.4162; ancak 
haliç mühendisliği 627.124
Hidrolik mühendisliğini 627’de sınıflayın 

.419 Yeryüzü dışı çevreler

.43 Küçük parçacıklar teknolojisi
Örnek; Toz
Pudra teknolojisini burada sınıflayın 
Sıvı parçacık teknolojisi dahil

.44 Yüzey mühendisliği

.46 Uzaktan kumanda ve telekontrol

[.7] Büyük, kompleks sistemler mühendisliği
Numara kullanılmıyor; 620'de sınıflayın

[.72] Büyük karmaşık sistemlerin analiz ve tasarımı
Analiz 620.001171'e, tasarım 620.0042'ye alındı

.8 İnsan faktörleri ve güvenlik mühendisliği
Çalışma ortamı mühendisliğini burada sınıflayın
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin ev 
mutfaklarında çalışma ortamı mühendisliği 643.3

Çevre koruma mühendisliği için ayrıca 628'e bkz.



.82 İnsan faktörü mühendisliği
Diğer adlan: Biyoteknoloji, tasarım antropometrisi, ergonomi

[.85] Çevre sağlığı mühendisliği
628'e alındı

.86 Güvenlik mühendisliği [eskiden 620.00289]
Belirli bir teknolojinin güvenlik mühendisliğini teknolojiyle birlikte, 
1.Tablo'dan 0289 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin makine 
mühendisliğinde güvenlik 621.80289

621 Uygulamalı fizik
Makine, elektrik, elektronik, elektromanyetik, ısı, ışık, nükleer mühendislik 

Makine mühendisliği için standart altbölümler eklenmiştir
Uygulamalı mekaniği 620. Tde, uygulamalı akustiği 620.2'de, belirli bir 
uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin askeri mühendislik 623

Bkz. Kılavuz 621 ile 530

621.04
.1
.2
.3

.4

.5

.6

.8

.9

.042

.044

ÖZET
[Enerji ve plazma mühendisliği]

Buhar mühendisliği 
Hidrolik-enerji teknolojisi
Elektrik, elektronik, manyetik, iletişim, bilgisayar mühendisliği; 

aydınlatma
Isı mühendisliği ve itici mekanizmalar 
Pnömatik, vakum, düşük ısı teknolojileri 
Fanlar, üfürücüler (vantilatörler), pompalar 
Makine mühendisliği 
Tezgâhlar ve imalat ekipmanı

Özel konular

Enerji mühendisliği
Alternatif, yenilenebilir enerji kaynakları mühendisliğini burada 
sınıflayın
Enerjiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 333.79'de sınıflayın 

Plazma mühendisliği
Bir fizik konusu olarak plazma için ayrıca 530.44'e hkz.

621.1-621.2 Akışkan-enerji teknolojileri
Kapsamlı eserleri 620.106'de sınıflayın

Buhar mühendisliği

621.15-621.16 Belirli türden buhar makineleri
Kapsamlı eserleri 621. Tde, buharlı deniz motorlarını 623.8722'de sınıflayın 

Buharlı lokomotifler için 625.261'e, buharlı traktör ve silindirler için



.15

6292292'ye hkz.

Taşınabilir motorlar
Buhar motorlarının belirli strüktürel türleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
621.16'da sınıflayın

Sabit motorlar
Buhar motorlannm belirli strüktürel türleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Belirli strüktürel tiplerin taşınabilir motorlanm 621.15'de sınıflayın

Karşıt motorlar

Türbinler

Diğer sabit motorlar
Örnek: Devvar motor, rotatif silindirli motor

Buhar üretimi ve iletimi
Belirli buhar motorlan türlerinde buhar üretimini 621.15-621.16'da, 
merkezi istasyonlarda buhar üretimini 621.19'da sınıflayın

.164

.165

.166

.18

.182

.183

[.184]

.185

.19

.194

.197

621.182-621.183 Üretim
Kapsamlı eserleri 621.18'de sınıflayın 

Yakıtlar ve yakıt tüketimi 

Kazanlar ve kazan fırınlan
Aksesuarlar [eski 621.184], mekanik yakıt doldurucular, bacalar dahil

Termodinamik, tasarım, yapım
Numara kullanılmıyor; 621.18'de sınıflayın 
Aksesuarlar 621.183'e alındı

İletim sistemi
Yalıtım, basınç regülatörleri, güvenlik vanalan, buhar boruları dahil

Merkezi istasyonlar

Kazanla ilgili işler (kazan dairesi uygulamaları)
Besleme suyu hazırlanması dahil

Aksesuarlar
Kondansatörler, soğutma kuleleri, kızdırıcılar dahil

Elektrik enerjisi ve ısının birlikte üretilmesi
Elektrik ve ısının birlikte üretilmesine ilişkin disiplinlerarası eserleri 
333.793'de sınıflayın

Hidrolik-enerji teknolojisi



.204 

.204 2 

.204 22 

.204 24

.21

.24

.25

.252

.254

.27

Özel konular 

Belirli sıvılar 

Su

Hidrolik akışkanlar 
Su hariç

Su değirmenleri
Su çarkları, su kaldırma araçları dahil 

Türbinler

Pompalar ve akümülatörler 

Pompalar
Pompalar ile ilgili kapsamlı eserleri 621.69'da sınıflayın 

Akümülatörler 

Hidrolik iletim
Bu numaranın hidrolik-enerji makine ve aletleri için kullanımından 
vazgeçilmiştir, 621.2'de sınıflayın
Hidrolik iletimde belirli sıvılan 621.2042'de sınıflayın

Şahmerdan için 621.27'ye hkz.

Şahmerdan

.3 Elektrik, elektronik, manyetik, iletişim, bilgisayar mühendisliği; 
aydınlatma

Aşırı iletkenlik dahil
Elektromanyetik mühendislik, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik 
mühendisliği için standart altbölümler eklenmiştir

Elektrik ve elektromanyetik fizik için ayrıca 537'ye hkz.

ÖZET
Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 

Elektrik enerjisinin üretimi, dönüştürülmesi, depolanması, iletimi 
Aydınlatma
Demiryolları için elektrik enerji iletimi 
Manyetik mühendislik 
Uygulamalı optik ve parafotik mühendisliği 
Elektriksel niceliklerin test ve ölçümü 
Elektronik ve iletişim mühendisliği 
Bilgisayarlar

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Elektrik donanımını 621.31042'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Elektriksel test ve ölçümü 621.37'de sınıflayın

621.3028
.31
.32
.33
.34
.36
.37
.38
.39

.302 8

.302 87



.31 Elektrik enerjisinin üretimi, dönüştürülmesi, depolanması, iletimi
Alternatif akımı [eskiden 537.63] burada sınıflayın

ÖZET
621.310 4 [Elektrik makine ve donanımı]

.312 Üretim, dönüştürme, depolama

.313 Üretim makineleri ve dönüştürücüler

.314 Transformatörler

.315 Kapasitörler (Kondansatörler)

.316 Jeneratörlerin ayrıntıları ve parçaları

.317 Kontrol mekanizmaları

.319 İletim

.310 4 Özel konular

.310 42 Elektrik makine ve donanımı
Endüksiyon (Fuko) akımları, şaft akımları dahil
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
buzdolapları 621.57

Elektrik motorlan için 621,46'ya hkz.

.312 Üretim, dönüştürme, depolama
Üretim, dönüştürme, denetim donanım için 621.313-621317'ye 
bkz.

.312 1 Üretim
Merkezi ve yardımcı üretim santrallarını, mekanik üretimi burada 
sınıflayın

Doğrudan enerji dönüşümü için 621.3124'e hkz.

.312 13 Mekanik üretimin belirli türleri
Bu numaranın mekanik üretim ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanımından vazgeçilmiştir, 621.3121'de sınıflayın

.312 132 Buhar gücüyle üretim
Fosil yakıtlardan üretim ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

içten yanmalı motorlarla üretim için 621.312133’e; 
nükleer buhar güçlü elektrik üretimi için 621.483'e hkz.

.312 133 İçten yanmalı motorlarla üretim

.312 134 Hidroelektrik üretim
Gelgitlerle üretim dahil
Hidroelektrik enerji barajlarının mühendisliğini 627.8'de 
sınıflayın

.312 136 Rüzgar gücüyle üretim



.3124 Doğrudan enerji dönüşümü
Doğrudan nükleer üretim için 621.3125'e hkz.

.312 42 Elektrokimyasal enerji dönüşümü
Elektrokimyasal mühendislikle ilgili kapsamlı eserleri 
660.297'de sınıflayın

.312 423 Birinci devre (primer) bataryalar

.312 424 İkinci devre (sekonder) bataryalar (depolama bataryaları)

.312 429 Yakıt pilleri

.312 43 Termoelektrik üretim
Termiyonik dönüştürücüler dahil
Güneş ışınlarından elektrik üretimini 621.31244'de sınıflayın

.312 44 Güneş ışınlarından elektrik üretimi
Fotoelektrolitik üretim, güneş bataryaları ve pillerinin 
kullanımını burada sınıflayın

.312 45 Manyetohidrodinamik üretim

.3125 Doğrudan nükleer üretim
Radyoizotop gücüyle çalışan jeneratörler dahil

[.312 52] Nükleer buhar gücüyle elektrik üretimi
621.483'e alındı

[.312 56] Doğrudan nükleer üretim
Numara kullanılmıyor; 621.3125'de sınıflayın

.3126 Dönüştürme ve depolama
Örnek: Dönüştürme işlemi, konvertör alt istasyonları
Elektrik enerjisinin kimyasal yollarla depolanmasını 
621.312424'de sınıflayın

> 621.313-621.317 Üretim, dönüştürme, denetim makine ve donanımı
Kapsamlı eserleri 621.31042'de sınıflayın

.313 Üretim makineleri ve dönüştürücüler
Statik jeneratörler dahil [eskiden 537.23)
Jeneratörler ve motorlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Jeneratörlerin ayrımdan ve parçaları için 621,316'ya; elektrik 
motorları için 621,46'ya hkz.

.3132 Doğru akım makineleri
Örnek: Dinamolar, alternatif akım dönüştürücüleri



.313 3

.313 4 

.313 5

.313 6

.313 7 

.314 

.315 

.316

.317

.319

[.319011]

.319 1

.319 12

Alternatif akım makineleri
Eş zamanlı makineleri burada sınıflayın

Dalgalı akım dinamosu (senkron dinamo) için 6213134; 
senkron doğru akım dönüştürücüleri için 6213135; eş 
zamanlı olmayan makineler için 6213136'ya bkz.

Eş zaman dinamoları (senkron dinamolar)

Doğru akıma dönüştüren eşzamanlı (senkronlu) dönüştürücüler
Redresörler için 621.3137'ye hkz.

Eş zamanlı olmayan makineler (asenkron makineler)
Redresörler için 621.3137'ye bkz.

Redresörler

T ransformatörler

Kapasitörler (Kondansatörler) [eskiden 537.242]

Jeneratörlerin aynntılan ve parçaları
Armatür ve armatür sargılan, fırçalar, kommütatörler, kontaktörler, 
elektromıknatıslan içerir
Burada belirtilmeyen belirli bir parçayı konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin transformatörler 621.314

Kontrol mekanizmaları
Koruyucu mekanizmaları [eskiden 621.319], enerji elektroniğini, 
şalterleri burada sınıflayın
Örnek: Devre kesiciler, sigortalar, topraklama mekanizmalan, röleler, 
paratonerler, sayaçlar, reostatlar
Hattın sonunda hizmet veren şalterleri 621.31924'de sınıflayın

İletim
Enerji hatlanna erişim [eskiden 634.93], enerji kesintisi dahil
Elektrifikasyonu [eski 621.394] burada sınıflayın
Koruyucu mekanizmalar 621.317'ye alındı
Elektrifikasyon, elektrik kesintisi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
333.7932'de sınıflayın

Demiryolları için elektrik enerjisi iletimi için 621.33’e hkz. 

Sistemler
Kullanmayın; 621.3191'de sınıflayın

Sistemler
Hatlar ve dolaşımı 621.3192'de sınıflayın 

Doğru akım sistemleri



.319 13

.319 15

.319 16

.3192

.31921

.319 22 

.319 23 

.319 24

.319 25 

.3193

Alternatif akım sistemleri
Yüksek gerilim sistemleri dahil

Karışık (kompozit) akım sistemleri
Doğru ve alternatif akım sistemlerinin bileşimi

Çok devreli akım sistemleri

Devre [eskiden 537.61, 537.63] ve hatlar (Şebekeler)

Devrelerde fiziksel olgular
Örnek: Hatlarda ısı kayıpları, geçici akımlar

Havai hatlar ve bileşenleri

Yeraltı hatlan ve bileşenleri

Hat sonu hizmetlerinde kullanılan aygıtlar
Örnek: Uzatma kabloları, eklemeler, fişler, prizler, düğme ve 
şalterler
Dahili kabloları burada sınıflayın

Harici hizmet kabloları ve bileşenleri için 621.31925'e 
bkz.

Harici hizmet kabloları ve bileşenleri

Ekipmanlar (donanım) ve bileşenleri
Üretim, dönüştürme, denetim için kullanılan ekipmanı 621.313- 
621.317’de, hatlar ve devrelerde kullanılan ekipmanı 621.3192'de 
sınıflayın

.319 32 Yalıtılmamış teller

.319 33 Yalıtılmış teller

.319 34 Kablolar

.319 37 Yalıtkanlar ve yalıtım

.32 Aydınlatma
Elektrik aydınlatmasını burada sınıflayın

.321 Aydınlatmanın ilkeleri
Eski başlık: Aydınlatma, ışıklandırma

.321 1 Planlar, hesaplar, fotometri

.321 2 Doğrudan aydınlatma

.321 3 Dolaylı ve yarı dolaylı aydınlatma

.321 4 Projektörle aydınlatma

[.321 5]

Yönlendirilmiş aydınlatmayı burada sınıflayın 
Harici projektör aydınlatmasını 621.3229'da sınıflayın 

Şeffaf aydınlatma
Numara kullanılmıyor; 621.321'de sınıflayın



.322

.322 S-.322 8

.322 9

.323

.324

.325

.326

.327

.327 3 

.327 4 

.327 5 

.327 6 

.33

Belirli durumlarda aydınlatma
Bu numaranın aydınlatma ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.32'de sınıflayın
Aydınlatmanın belirli biçimlerini 621.323-621.327'de; havaalanı 
aydınlatmasını 629.1365'de sınıflayın

Kamuya açık alanların aydınlatması için 628.95'e hkz.

Dahili aydınlatma
Temel numara olan 621.322'ye 725-728’de 72'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kütüphanelerin aydınlatılması 
621.32278
Kapsamlı eserleri 621.322'de sınıflayın 

Harici aydınlatma
Örnek: Reklam ve sergi aydınlatması, bahçe ve avlu aydınlatması

621.323-621.327 Belirli aydınlatma biçimleri
Kapsamlı eserleri 621.32'de sınıflayın

Elektriksiz aydınlatma
Örnek: Mumlar, yağ kandilleri, meşaleler 

Gazla aydınlatma için 621324'e hkz.

Gazla aydınlatma (gaz lambası)

621.325-621.327 Elektrik aydınlatması 
Kapsamlı eserleri 621.32'de sınıflayın

Ark aydınlatması
Işığın, eriyen metal elektrodlar ya da eriyen metal elektrodlardan 
çıkan buharlarla üretildiği elektrik-boşaltımı yoluyla aydınlatma
Kapalı (hiç kesilmeyen) ark aydınlatmasını [eski 621.327) burada 
sınıflayın

Akkor aydınlatması

Buhar (Işık lambası) aydınlatması
Kapalı (hiç kesilmeyen ark aydınlatması 621.325'e alındı 

Floresan aydınlatma 

Cıvalı-buharlı aydınlatma 

Neon aydınlatması 

Sodyum-buhar aydınlatması 

Demiryolları için elektrik enerjisi iletimi



.34 Manyetik mühendislik
Yapay mıknatısları ve manyetik endüksiyonu [eskiden 538.2], 
elektromıknatısları burada sınıflayın
Jeneratörlerin bir parçası olarak elektromıknatıslan 621.316'da, elektrik 
motorlarının bir parçası olarak elektromıknatısları 621.46'da sınıflayın
Elektromanyetik teknolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 621.3'de sınıflayın

Manyetizma fiziği için ayrıca 538'e hkz.

.36 Uygulamalı optik ve parafotik mühendisliği
Optik araçların imalatını 681.4'de, fotoğrafçılıkla ilgili disiplinlerarası 
eserleri 770'de sınıflayın

Aydınlatma için 62132’ye hkz.
Fizik konusu olarak optik ve ışık için ayrıca 535'e hkz.
Bkz. Kılavuz 621.36 ile 621.381045, 621.3827

.361 Sanayi ve mühendislik tayfölçümü (spektroskopisi)

.361 2 Kızılötesi (enfraruj) tayfölçümü

.361 3 Görünür (kromatik) tayfölçümü
Raman tayfölçümü dahil

.361 4 Morötesi (ultraviole) tayfölçümü
Vakum morötesi tayfölçümü dahil 

.361 5 Radyo frekansı ve mikrodalga tayfölçümü

.361 6 Röntgen (X) ışını ve gama ışını tayfölçümü

.3617 Manyetik rezonans tayfölçümü

621.362-621.364 Parafotik teknolojisi
Kapsamlı eserleri 621.36'da, parafotik tayfölçümünü 621.361'de, parafotik 
fotoğrafçılığı 621.3672'de sınıflayın

.362 Kızılötesi (enfraruj) teknolojisi

.364 Morötesi (ultraviole) teknolojisi

.366 Lazer teknolojisi [eskiden 535.58]
Radyasyon yayılımının tahrik edilmesiyle ışığın arttırılması 

Lazer iletişimi için 621.3827'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 621.36 ile 621.381045, 621.3827 

.366 1 Katı hal lazerleri

.366 2 Sıvı hal lazerleri
Gaz hali lazerleri için 621.3663'e hkz.



.366 3 Gaz hali lazerleri

.366 4 Kimyasal lazerler ve boya lazerleri

.367 Teknolojik fotoğrafçılık ve foto-optik
Tayfölçümü, stroboskopik fotoğrafçılık dahil
Görüntü sürecini, optik veri sürecini burada sınıflayın

Fotoelektrik ve fotoelektronik araçlar için 621.381542’ye; optik 
iletişim için 621.3827'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 006.37 ile 006.42, 621.367, 621.391, 621.399; 778.3 
ile 621.367

.367 2 Kızılötesi ve morötesi fotoğrafçılık

.367 3 Radyografi (X ve gamma ışını fotoğrafçılığı)

.367 5 Holografi

.367 8 Uzaktan algılama teknolojisi
Fotogrametri için 526.982'ye hkz.

.369 Uygulamalı optiğin diğer dalları

.369 2 Fiber optik [eskiden 535.89]
Optoelektronik için ayrıca 621.381045'e bkz.
Bkz. Kılavuz 621.36 ile 621.381045, 621.3827 

.369 3 Entegre optik

.37 Elektriksel niceliklerin test ve ölçümü
Araçlar ve kullanımları
Belirli bir aygıt, parça ya da işlemin test ve ölçümünü 1.Tablo'dan 0287 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin havai hatların 
testi 621.319220287

.372 Ölçüm birimleri ve standartları
Elektrikli aletlerin kalibrasyonu dahil

.373 Kayıt sayaçlan
Belirli elektriksel nicelikleri kaydeden sayaçları 621.374'de sınıflayın

.374 Belirli elektriksel niceliklerin ölçülmesi için kullanılan araçlar
Bu numaranın elektriksel niceliklerin ölçümüyle ilgili kapsamlı eserler 
için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 621.37’de sınıflayın

.374 2 Rezistans (direnç), kapasitans (siga), endüktans ölçümü
Örnek: Köprüler, ohmetreler, direnç kutulan, şöntler
Elektriksel köprüler (köprü devreler) ile ilgili kapsamlı eserler 
dahil

Frekans köprüleri için 621.3747'ye bkz.



.374 3 Potansiyel ölçümü
Örnek: Elektrometreler, potansiyometreler, voltaj dedektörleri, 
voltmetreler

.374 4 Akım ölçümü
Örnek: Ampermetre, ampersaatmetre, kulometre, galvanometre, 
miliampermetre, voltmetre

.374 5 Enerji ölçümü
Örnek: Talep ölçer, elektrik arzmetre, watsaatmetre

.374 6 Güç ölçümü
Örnek: Elektrodinamometre, voltampermetre, watmetre

.374 7 Frekans ölçümü
Örnek: Frekans köprüleri, ossilograflar
Elektrik fazmetrelerini 621.3749'de sınıflayın

.374 9 Faz ölçümü
Örnek: Güç-faktörmetre, sinkroskoplar

[.379] Elektriksel olmayan niteliklerin ölçümü için elektrikli aletler
681.2'ye alındı

.38 Elektronik ve iletişim mühendisliği

ÖZET
621.381 Elektronik

.382 İletişim mühendisliği

.383 Telgraf

.384 Radyo ve radar

.385 Telefon

.386 Telefon terminal donanımı

.387 Telefon vericileri ve terminal dışı elemanlar

.388 Televizyon

.389 Ses kaydı, güvenlik, ilgili sistemler

[.380 282] Elektroakustik araçlar ve donanım
621.38284'e alındı

[.380 283] Antenler
621.3824'e alındı

[.380 4] Özel konular
İletişim mühendisliğinin özel konulan 621.382'ye alındı 

[.380 44] Odyovizüel (görsel-işitsel mühendislik)
621.3897'ye alındı



.381 Elektronik
X ve gamma ışını devreleri {eskiden 537.5353] ve tüpler 
[eskiden 537.5355] dahil
Mikroelektroniği, kısa dalga ve uzun dalga elektroniğini burada 
sınıflayın
Sinyal işlemeyi 621.3822'de, elektronik gürültü ve paraziti 
62I.38224'de sınıflayın; belirli bir uygulamayı konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin lazer teknolojisi 621.366, radyo mühendisliği 
621.384

Fiziki görüntü için ayrıca 537.5'e bkz.
Bkz. Kılavuz 621.381

ÖZET
621.381 01-.381 09 Standart altbölümler 

.381 3 Mikrodalga elektroniği 
Bileşenler ve devreler.381 5

.381 011 

.381 028 7 

.381 04 

[.381 042]

[.381 043]

.381 044 

.381 045

.381 046 

[.381 1]

.381 3 

.381 302 18 

.381 302 87 

.381 31

Sistemler [e^A:/ 621.3811 ]

Ölçüm [eski 621.381043] ve test 

Özel konular

Analiz, sentez, tasarım
Numara kullanılmıyor; 621.381'de sınıflayın 

Ölçüm
621.3810287'ye alındı 

Elektronik sistemlerde güç ve enerji 

Optoelektronikler
Fiber optikler için ayrıca 621.3692'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 621.36 ile 621.381045, 621.3827 

Paketleme 

Sistemler
621.381011'e alındı 

Mikrodalga elektroniği
Standartlar [eski 621.38137]
Test ve ölçüm [eski 621.38137]

Dalga yayılımı ve iletimi 
Parazit dahil 

Devreler
Analiz, tasarım, birleşik parçalar, işlevler
Temel numara olan 621.38132'ye 621.381532-621.381537 
arasında 621.38153'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
amplifikatörler 621.381325



.381 33 Bileşenler ve araçlar
Belirli devrelerde bileşenlerin kullanımını 621.38132'de 
sınıflayın

.381 331 Dalga kılavuzları

.381 332 Oyuk rezonatörleri

.381 333 Klistronlar

.381 334 Magnetronlar

.381 335 Salınım dalgalı tüpler

.381 33 6 Mazerler [eskiden 537.5344]

[.381 336 1-.381 336 2]

[.381 37]

.381 5

.381 502 18 
[.381 502 87]

Radyasyon verilerek hızlandırılmış mikrodalga 
amplifikasyonu

Belirli maser türleri
Numara kullanılmıyor; 621.381336’de sınıflayın

Standartlar; test ve ölçüm
Standartlar 621.38130218'e, test ve ölçüm 621.38130287'ye 
alındı

Bileşenler ve devreler
Analiz, tasarım, işlevler, imalat
Entegre, mikroelektronik, ince levha devreleri [tümü eski 
621.38173]; analog, dijital, yarı iletken devreleri; elektronik ve 
iletişim mühendisliği için ortak devre ve bileşenleri burada 
sınıflayın
Bu numaranın kısa dalgalı ve uzun dalgalı elektronik aletler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.381'de sınıflayın
Mikrodalga bileşenleri ve devrelerini 621.3813'de, iletişim 
mühendisliğinin belirli bir dalma ait bileşenleri ve devreleri 
621.383-621.389'da, çok büyük ölçekli entegrasyonu 621.395'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 621.381
Standartlar [eski 621.381548]
Test ve ölçüm

Kullanmayın, 621.381548'de sınıflayın

621.381 51-621.381 52 Bileşenler (parçalar)
Kapsamlı eserleri 621.3815'de, belirli devrelerde bileşenlerin kullanımını 
621.38153'de, devrelere has olmayan mekanizmaları 621.38154'de sınıflayın

.381 51 Elektronik tüpler
Bu numaranın bileşenler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.3815'de sınıflayın

.381512 Vakum tüpler



[.381 512 2-.381 512 8]

.381 513

[.381 513 2-.381 513 8]

.381 52

.381 522

.381 528

.381 528 2 

.381 528 4 

.381 528 7 

.381 53

[.381 530 4]

.381 531

Vakum tüplerin belirli türleri
Numara kullanılmıyor; 621.381512'de sınıflayın 

Gaz tüpleri

Gaz tüplerinin belirli türleri
Numara kullanılmıyor; 621.381513'de sınıflayın 

Yarı iletkenler
Minyatürleştirme ve ince tabaka [ikisi de eski 621.3817] 
teknolojisini, mikroelemanlar ve ince tabaka bileşenlerini 
[ikisi de eski 621.38171], kristal parçalan, optoelektronik 
parçalan burada sınıflayın

Diyotlar
Örnek: Bağlantılar, ışık yayıcılar, tünel (Esaki), Zener 
diyotlan; varaktörler

Transistörler ve tristörler
Örnek: Fototransistörler

Birleşme transistörleri

Alan etkili transistörler

Tristörler

Baskılı devreler ve belirli işlevler için devreler
Bu numaranın devreler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.3815'de sınıflayın

Yan iletken devreler
Numara ve altbölümleri kullanılmıyon; 621.3815'de 
sınıflayın

Baskılı devreler [eski 621.38174]
Mikrolitografı dahil

621.381 532-621.381 537 Belirli işlevler için devreler 
Kapsamlı eserleri 621.3815'de sınıflayın

.381 532 Konvertörler (redresörler ve invertörler), filtreler, parazit
gidericiler

.381 532 2 Konvertörler (redresörler ve invertörler)

.381 532 4 Filtreler

.381 533 Osilatörler
Şok devrelerinde osilatör kullanımını 621.381534'de 
sınıflayın



.381 534

.381 535

.381 536

.381 536 2

.381 536 3

.381 536 4

.381 536 5 

.381 537

.381 537 2

.381 54

.381 542

Şok devreleri
Örnek: Şok jeneratörleri, sürekli devreler 
Şok süreçleri dahil
Şoklann modülasyon, demodülasyon, tespitini 
621.3815365'de sınıflayın

Amplifikatörler ve geri besleme devreleri
Çalışma amplifikatörlerini 621.395'de sınıflayın

Modülatörler, demodülatörler, dedektörler
Modülasyon, demodülasyon, deteksiyonu burada 
sınıflayın

Genlik (Amplitüd)
İncelticiler (attenüatörler) dahil

Frekans
Frekans birleştirici (synthesizer) için ayrıca 
621.3815486'ya hkz.

Faz
Faz kilitli ilmekler (kıvrımlı devre) dahil

Şok

Bağlantılar, denetim, tetikleme devreleri, röleler 
Uzun devreler 621.395'e alındı 

Bağlantı kuramı
Mantıksal devre tasarımında bağlantı teorisini 
621.395'de sınıflayın

Yardımcı elemanlar
Devrelere has olmayan elemanlar
Elektronik enstrümantasyonu (elektronik uygulamaları) 
burada sınıflayın
Belirli bir alandaki enstrümantasyonu alanla birlikte 
smıflaym.Ömeğin elektronik kontrol 629.89

Fotoelektrik ve fotoelektronik elemanlar
Örnek: Foto iletken, foto ışınımh, foto voltaik piller; 
elektrik gözleri; foto çoğaltıcı; katod-ışını; elektron ışın 
tüpleri, fototüpler



.381 548

.381 548 3

.381 548 6 

[.381 6]

[.381 7]

[.381 71]

[.381 73]

[.381 74]

[.381 792]

[.381 9]

[.381 95]

Test ve ölçüm elemanları
Örnek; Köprüler (köprü devreler); sinyaller, kare dalga, 
dalga jeneratörler, termistörler
Elektronik devre ve elemanlarının test ve ölçümünü, 
elektronik sinyallerin test ve ölçüm araçlarını burada 
sınıflayın
Elektronik devreler ve elemanların standartları 
621.38150218'e alındı; genel kullanımı olan elektronik 
oluklu keskiler, göstergeler, sayaçlar, sondalar 681.2’ye 
alındı
Belirli bir devre ya da elemanının test ve ölçümünü devre 
ya da elemanla birlikte 1.Tablo'dan 0287 notasyonunu 
kullanarak sınıflayın. Örneğin amplifikatörlerin testi 
621.3815350287

Osiloskoplar
ösilograflar dahil

Frekans birleştiriciler (synthisizer)

X ve gamma ışını elektroniği
Numara kullanılmıyor; 621.381'de sınıflayın

Mikroelektronik
Bu numaranın mikroelektronik için kullanımından vazgeçilmiştir; 
621.381'de sınıflayın
Minyatürleştirme ve ince tabaka teknolojisi 621.38152'ye alındı 

Mikro elemanlar ve ince tabaka elemanları 
621.38152'ye alındı

Entegre, mikroelektronik, ince tabaka devreleri
Entegre, mikroelektronik, ince tabaka devreleri 621.3815'e, 
çok büyük ölçekli entegrasyon 621.395'e alındı

Baskı devreleri
621.38153l'e alındı

Elektronik gizli dinleme cihazları
621.38928'e alındı

Özel gelişmeler
Numara kullanılmıyor; 621.381'de sınıflayın 

Bilgisayarlar 
621.39'a alındı 

Tur makineleri 
511.3'e alındı



[.381 959 4]

.382

fazla

.382 2

.382 23 

.382 24

.382 3

.382 32 

.382 34

Tur makineleri ve sonsuz-hal makineleri 
511.3'e alındı

İletişim Mühendisliği
Telgraf 621.383'e alındı. Ayrıca aşağıdaki altbölümler yeniden 
kullanıldı: 621.3823, 621.3824, 621.3825, 621.3827, 621.3828
İletişim mühendisliğinin özel konularını [eski 621.3804]; analog, 
dijital, elektronik iletişimi; iletişim sistemlerini; telekomünikasyonu 
burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, bu sınıflama cetvelinin iki ya da daha 
altbölümünde yer alan özelliklere sahip karmaşık konuları en sonra 
gelen konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin akustik iletişimde sinyal 
işleyişi 621.3828 (621.3822 değil)
Elektronik ve iletişim mühendisliğinde ortak olan elemanlar ve 
devreleri 621.3815'de sınıflayın. Örneğin amplifikatörleri 
621.381535'de, kesici devreleri 621.381537'de; veri iletişim 
mühendisliğini 621.398 Tde sınıflayın

Belirli iletişim sistemleri için 621383-621389'a hkz.
Bkz. Kılavuz 621.382 ile 621.3981, 004.6

Sinyal işleme
Enformasyon teorisini burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 621.3822 ile 003.54 

Sinyal analizi ve kuramı 

Gürültü ve parazit
Elektromanyetik uyum ve uyumsuzluk dahil 
Elektronik gürültü ve paraziti burada sınıflayın 

Çeşitli konular
Stüdyolar, yayın tesisatı ve aşağıda belirtilen konularla sınırlı 

İletişim sistemlerinde güç ve enerji 

Kayıt cihazları
İki ya da daha fazla iletişim sisteminin kayıt cihazlannı 
kapsayan eserler için kullanın, örneğin video kayıt ve ses kayıt 
cihazları
Örnek: Diskler, bantlar
Video kaydedicilerini 621.38833'de, ses kaydedicilerini 
621.38932'de sınıflayın

Faksimile yayın
Kablo ya da radyo dalgası kullanarak 
Örnek: Radyo faksimile [eski 621.3842]
Telefaksimileyi burada sınıflayın



.382 38

.382 4 

.382 5

.382 54 

.382 7

.382 75

.382 8

.382 84

Uzay iletişimi
Uydu rölesi için ayrıca 6213825'e hkz.

Antenler [eski 621.380283] ve yayın 

Röle iletişimi
Uydu rölesini burada sınıflayın 

Uydu antenleri ve yayın 

Optik iletişimler
Ses, görüntü, diğer bilgilerin ışık yoluyla iletilmesi 
Optik plak teknolojisi dahil 
Lazer iletişimini [eski 621.3896)burada sınıflayın 
Optikakustik iletişimi 621.3828'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 621.36 ile 621.381045, 621.3827 

Optik-fiber iletişim
Yönlendirilmiş-ışık iletişimini burada sınıflayın 

Akustik iletişim
Yayın ve iletişimin yanısıra ses kayıt ve reprodüksiyonunu 
kapsayan odyo (ses) sistemleri
Akusto-optik iletişim dahil
Elektroakustik iletişimi burada sınıflayın
Ses kayıt ve reprodüksiyonu ile sınırlı odyo (ses) sistemlerini 
621.3893'de sınıflayın

Belirli cihazlar
Elektroakustik araçlar ve donanımı [eski 621.380282] burada 
sınıflayın
Örnek; Mikrofonlar, hoparlörler 
Antenleri 621.3824'de sınıflayın

.383

.384

621.383-621.389 Belirli iletişim sistemleri
Kapsamlı eserleri 621.382'de sınıflayın

Telgraf [eskiden 621.382]
Radyotelgraf için 621.3842'e hkz.

Radyo ve radar
Yayın yapan radyoları, radyo ve televizyon ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Televizyon için 621.388'e hkz.



621,384 01-384 09 
.384 1 
.384 2 
.384 5 
.384 8

.384 021 8

.384 028 7

.384 028 8

ÖZET
Standart altbölümler 

Genel radyoda belirli konular 
Radyotelgraf 
Radyotelefon 
Radar

Standartlar [eski 621.38417]

Ölçüm [eski 621.38417] ve test 

Bakım ve onarım
Alıcı setlerin bakım ve onarımını 621.384187

621.384 1-621.384 5 Radyo
Kapsamlı eserleri 621.384'de sınıflayın

.384 1 Genel radyoda belirli konular
Bu numaranın, radyo, radyo ve televizyon ile ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.384'de sınıflayın

ÖZET
Dalga yayılımı ve iletimi 
Devreler
Elemanlar ve araçlar
Dalga tipine göre sistemler, uydu ve röle sistemleri 
Amatör radyo 
Radyo alıcıları 
Özel gelişmeler

Dalga yayılımı ve iletimi 
Parazit dahil

Frekans tahsisi için ayrıca 384.5452'ye hkz.

Devreler
Analiz, tasarım, elemanlar, işlevler
Örnek: Filtreler, parazit kesiciler [ikisi de eski 621.384133], 
amplifikatörler, modülasyon devreleri, osilatörler, redresörler
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın, örneğin alıcı 
devreler 621.38418

.384 13 Elemanlar ve araçlar

.384 131 Vericiler
Tasarım, devreler, elemanlar

.384 132 Tüpler
Belirli devrelerde tüplerin kullanımını 621.38412’de 
sınıflayın

621.384 11 
.384 12 
.384 13 
.384 15 
.384 16 
.384 18 
.384 19

.384 11

.384 12



.384 133

.384 134

.384 135 

[.384 136]

.384 15

Çeşitli yardımcı araçlar
Kondansörler (kapasitörler), topraklama araçları, 
endüktörler, mikrofonlar, resistörler, test donanımı
Filtreler ve parazit gidericiler 621.38412'ye alındı

Yarı iletken araçlar
Belirli devrelerde yan iletken araçların kullanımını 
621.38412'de sınıflayın

Antenler

Radyo alıcıları
621.38418'e alındı

Dalga tipine göre sistemler, uydu ve röle sistemleri

621.384 151-621.384 153 Dalga tipine göre sistemler
Kapsamlı eserleri 621.38415'de, belirli bir dalga tipinin uydu ve röle 
sistemlerini 621.384156'da sınıflayın

.384 151 Kısa dalga sistemler
Örnek; Çok yüksek frekans (VHF), ultra yüksek frekans 
(UHF)

Frekans modülasyon (FM) sistemleri için 
621.384152'ye hkz.

.384 152 Frekans modülasyon (FM) sistemleri
Stereo-multipleks (çoklu) sistemler dahil

.384 153 Uzun dalga sistemleri
Örnek: Amplitüd (genik) modülasyonlu (AM), çok alçak 
frekanslı (VLF), tek-yan bantlı sistemler

.384 156 Uydu ve röle sistemleri

.384 16 Amatör radyo
Amatör ve sivil radyolar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Bu numaranın radyo istasyonları ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.384'de sınıflayın

Sivil radyolar için 621.38454'e hkz.
Bkz. Kdavuz 621.38416 ile 621.38454

Açık kanal, bölgesel, yayın istasyonları
Numara kullanılmıyor; 621.384'de sınıflayın

Seyyar radyo istasyonları
621.3845’e alındı

[.384 162-.384 164]

[.384 165]



[.384 166] 

[.384 168] 

[.384 17]

.384 18 

.384 180 218 

.384 180 287 

[.384 180 288]

[.384 185-.384 186]

.384 187 

.384 19 

.384 191

.384 196

.384 197 

.384 2

[.384 3]

.384 5

Amatör (Ham)
Numara kullanılmıyor; 621.38416'da sınıflayın 

Taşınabilir radyo istasyonları 
621.3845'e alındı 

Standartlar ve ölçüm
Standartlar 621.3840218'e, alıcıların standartları 
621.384180218'e, ölçüm 621.3840287'ye, alıcıların ölçümü 
621.384180287'ye, frekans tahsisi 384.5452'ye alındı

Radyo alıcıları [eski 621.384136]

Standartlar [eski 621.38417]

Ölçüm [eski 621.38417] ve test

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 621.384187'de sınıflayın 

Montaj ve tesisat
Numara kullanılmıyor; 621.38418'de sınıflayın 

Bakım ve onarım 

Özel gelişmeler

Yön ve konum bulma
Radyo ışıkları, radyo pusulalan, loran dahil 

Radyo kumandası
Diğer adları: Uzaktan kumanda, telekumanda 

Uzay iletişimi 

Radyotelgraf
Radyotelgrafın belirli araç ve gereçlerini [eski 621.3843] burada 
sınıflayın
Radyofaksimile 621.38235'e alındı 

Radyotelgrafın belirli araç ve gereçleri 
621.3842'ye alındı 

Radyotelefon
Taşınabilir radyo istasyonları [eski 621.384168].Örneğin telsiz 
telefonlar dahil
Seyyar radyo istasyonlarını [eski 621.384165], radyotelefonun 
belirli araç ve gereçlerini [eski 621.3846], telefonla radyo 
yayınları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Radyo röleleri için 621,38782'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 621.3845 ile 621.38782



.384 54

.384 56

[.384 6]

.384 8 

[.384 81]

.384 83

.384 85

.385 1 

.385 7

Sivil radyo
Amatör ve sivil radyolar ile ilgili kapsamlı eserleri 
621.38416'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 621.38416 ile 621.38454

Hücreli (cellular) telefon sistemleri (Hücreli radyo)
Diğer adlan: Hücreli radyo, taşınabilir telefon sistemleri

Radyo telefonun beliri araç ve gereçleri
621.3845'e alındı

Radar

Temeller
Numara kullanılmıyor; 621.3848'de sınıflayın 

Belirli araçlar ve gereçler
Örnek: Antenler, alıcılar, vericiler 

Sistemler
Örnek: Sürekli (kontinü), tek darbeli (mono pulse), darbe 
modülasyonlu (pulse-modulated)

.384 86 İstasyonlar

.384 88 Tarama biçimleri

.384 89 Özel gelişmeler

.384 892 Seyir radarı

.384 893 Kıyı radarı

.385 Telefonculuk
Telleri, kabloları, lazerleri, optik fiberleri esas alan telefon sistemlerini 
burada sınıflayın
Hücreli telefon sistemlerini 621.38456'da, veri iletişim mühendisliğini 
621.3981 'de sınıflayın

Radyo telefon için 621.3845'e; telefon aygıtı ve iletim için 
621.386- 621.387'ye hkz.

Şebeke analizi

Otomatik ve yarı otomatik şalter sistemleri 
Örnek: Doğrudan uzak mesafe arama

621.386-621.387 Telefon aygıtı ve ileti
Kapsamlı eserleri 621.385'de sınıflayın

.386 Telefon terminal donanımı
Arama araçları, vericiler, alıcılar 

.386 7 Telefon cevaplama ve mesaj kayıt cihazlan



.386 9 Paralı telefonlar

.387 Telefon iletimi ve terminal dışı donanım
Örnek: Şalterler 

.387 8 İletim

.387 82 Uzak mesafe sistemleri
Radyo röleleri dahil

Bkz. Kılavuz 621.3845 ile 621.38782 

.387 83 Yerel sistemler

.387 84 İletim hatları ve kablolar
Direkler, yardımcı hat ekipmanı dahil

.388 Televizyon

.388 001 Felsefe ve kuram

.388 002 Çeşitli

.388 002 18 Standartlar [eski 621.3887]

.388 002 87 Ölçüm [eski 621.3887] ve test

.388 002 88 Bakım ve onarım

.388 003-.388 009 

.388 02 

.388 04 

.388 1

[.388 11]

[.388 12-.388 13]

.388 3 

.388 31 

.388 32

Yayın ve verici ekipmanları kapsayan bakım ve 
onarımın yanısıra alıcıların bakım ve onanmı
Alıcılann bakım ve onarımını 621.38887'de 
sınıflayın

Standart altbölümler
Siyah-beyaz televizyon
Renkli televizyon

Dalga yayılımı ve iletimi
Sınırlama, resolüsyon, parazit dahil
Bu numaranın temeller için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
621.388'de sınıflayın
Dalga yayılımı ve iletimi

Numara kullanılmıyor; 621.3881'de sınıflayın
Devreler ve optik

Numara kullanılmıyor; 621.388'de sınıflayın 
Elemanlar ve mekanizmalar 

Vericiler
Tüpler, transistörler, yarı iletken diyotlar



.388 33

[.388 330 288]

.388 332

[.388 332 028 8]

.388 337

.388 34 

.388 35 

[.388 36]

.388 5 

.388 53 

.388 57 

.388 6

.388 62 

.388 63 

.388 64 

.388 7

[.388 8]

[.388 802 88]

[.388 85-.388 86]

.388 87

[.388 872-.388 874]

Video kayıt cihazlan ve video kayıtlan
Bu numaranın televizyona eklenen araçlarla ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 621.3883'de 
sınıflayın

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 621.388337'de sınıflayın

Video kayıtları
Örnek: Kasetler, diskler
Bu numaranın video kayıt cihazlan için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 621.38833'de sınıflayın

Bakım ve onarım
Video kayıt cihazları ve video kayıtlarının 
bakım ve onanmı 621.388337'ye alındı

Video kayıt cihazları ve video kayıtlarının bakım ve onanmı 
[esıt/621.3883320288]

Kameralar ve kamera parçalan

Antenler

Televizyon alıcıları 
621.3888’e alındı 

İletişim sistemleri 

Uydu televizyonu 

Kablolu televizyon 

İstasyonlar
Stüdyoları burada sınıflayın 

Yayın istasyonları 

Kapalı devre istasyonlar 

Gezer istasyonlar 

Standartlar ve ölçüm
Standartlar 621.38800218'e, ölçüm 621.38800287'ye alındı 

Televizyon alıcıları [eski 621.38836]

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 621.38887'de sınıflayın 

Montaj ve tesisat
Numara kullanılmıyor; 621.3888'de sınıflayın 

Bakım ve onarım

Siyah-beyaz ve renkli alıcılar
Num.ara kullanılmıyor; 621.38887'de sınıflayın



özel gelişmeler
Numara kullanılmıyor; 621.388'de sınıflayın

Ses kaydı, güvenlik, ilgili sistemler 
Örnek: Su altı aygıtları

Seslendirme (mikrofon, hoparlör) güvenlik, ilgili sistemler 
Örnek: Anons, çağırma, duyuru sistemleri 

Güvenlik elektroniği
Elektronik dinleme aygıtları [eski 621.381792] ve diğer

[.388 9]

.389

.389 2

.389 28

.389 3

.389 32

.389 324

.389 33

.389 332

.389 334

[.389 336]

.389 4 

.389 5

[.389 52]

gözetim sistem ve önlemleri dahil
Alarm sistemlerini burada sınıflayın

Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri
Ses kayıt ve çoğaltmayla sınırlı odyo (audio) sistemleri
Akustik iletişim, kayıt ve çoğaltmanın yanısıra iletişimi kapsayan 
odyo (audio) sistemleri ile ilgili kapsamlı eserleri 621.3828'de; 
Telefon mesajları kayıtlarını 621.3867'de sınıflayın

Kayıt cihazları ve kayıtlar
Örnek: Kompakt diskler, silindir disk, film kayıtları ve 
kayıt cihazları

Teypler ve teyp kayıtları
Örnek: Kasetler

Çoğaltıcılar (çalıcılar)
Örnek: Müzik kutuları
Fonografları (pikap) burada sınıflayın
Kaydedici-çoğaltıcı bileşimlerini 621.38932'de sınıflayın

Yüksek kaliteli sistemler (Hi-fı)
Stereofonik sistemler için 621389334'e hkz.

Stereofonik sistemler
Kuadrofonik sistemler [c^A:/ 621.389336] dahil 

Kuadrofonik sistemler 
621.389334'e alındı 

Dil çeviriciler 

Ultrasonik radar (Sonar)
Bu numaranın sualtı aygıtları için kullanımından vazgeçilmiştir; 
621.389'da sınıflayın

Projektörler ve hidrofonlar
Numara kullanılmıyor; 621.389'da sınıflayın



[.389 53] 

[.389 6]

.389 7

[.390 287]

.391

Sonar
Numara kullanılmıyor; 621.3895'de sınıflayın 

Lazer iletişimi
621.3827'ye alındı

Odyovizüel (görsel-işitsel) mühendislik [eski 621.38044]

Bilgisayarlar [eski 621.38195]
Bu sınıflama cetveli ilk olarak 1985 yılında aynca yayınlanmıştı
Elektronik dijital bilgisayarları, merkezi işlem birimlerini, bilgisayar 
güvenilirliğini, genel bilgisayar performansı değerlendirmelerini burada 
sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, 621.39'un iki ya da daha fazla altbölümü 
içinde yer alan özellikler taşıyan karmaşık konuları, sonra gelenle birlikte 
sınıflayın. Örneğin bilgisayar iç hafıza devreleri 621.3973 (621.395 değii)
Bu numaranın elektrik mühendisliğinin diğer dalları için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 621.3'de sınıflayın
Bilgisayar makinelerinin seçimi ve kullanımını, hem makineleri hem de 
programlama ya da programlan ele alan eserleri 004'de; belirli 
uygulamaları, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin, süreçlerin otomatik 
olarak düzenlenmesi için bilgisayar kullanımı 629.895

Bkz. Kılavuz 004-006 ile 621.39

Test ve Ölçüm
Kullanmayın; 621.392'de sınıflayın

Belirli bilgisayar tipleri ile ilgili genel eserler
Optik bilgisayarlar dahil
Belirli tipteki prosesörleri (işlemciler), örneğin multiprosesörler, 
burada sınıflayın
Programlanabilir hesap makinelerini 681.14'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 006.37 ile 006.42, 621.367, 621.391, 621.399

.391 1 

.391 2

.391 4

621.391 1-621.391 6 Dijital bilgisayarlar 
Kapsamlı eserleri 621.39'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

Dijital (Sayısal) süper bilgisayarlar 

Dijital ana (mainframe) bilgisayarlar
Dijital süper bilgisayarlar için 621.3911'e hkz.

Dijital mini bilgisayarlar
Dijital mini bilgisayarlar ve mikro bilgisayarlar ile ilgili kapsamlı 
eserleri 621.3916’da sınıflayın



.391 6 Dijital mikro bilgisayarlar
Kişisel bilgisayarlan, dijital mini bilgisayarlar ve mikro 
bilgisayarlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

.391 9 Karma ve analog bilgisayarlar

.392 Sistem analizi ve tasarım, bilgisayar mimarisi
Makine tanımlama dilleri dahil

Bkz. Kılavuz 004.21 ile 004.22, 621.392

[.393] Kırsal elektrifikasyon
333.7932'ye alındı

[.394] Elektrifikasyon
621.319'a alındı

.395 Devreler
Mantık devrelerini [eskiden 621.381537], çok büyük ölçekli 
entegrasyonu (VLSI) [eskiden 621.38173], devrelerin mantık 
tasarımını burada sınıflayın

[.396] Elektrikle ısınma
621.4028'e alındı

.397 Saklama (hafıza)

.397 3 İç hafıza (ana hafıza)
Örnek: Manyetik-öz hafıza (magnetic core memory)
Ulaşılabilir hafızayı (RAM), okunabilir hafızayı (ROM) burada 
sınıflayın
Kompakt disk okunabilir hafızayı (CD-ROM) 621.3976'da 
sınıflayın

.397 32 Yarı iletken hafıza
Bipolar (iki kutupla), metal-oksit yarı geçirgen (MOS), ince 
tabaka hafızayı burada sınıflayın

.397 6 Dışsal (yardımcı) hafıza
Örnek: Katı (Hard) ve yumuşak (floppy) diksler; kompakt disk 
okunabilir hafızalar (CD-ROM); manyetik bantlar (kartuşlar, 
kasetler, reel-to-reel bantlar), bant ve disk yükleyiciler (drives)

.397 63 Manyetik kabarcıklı (bubble) hafıza

.397 67 Optik saklama araçları
Optik saklama araçlarında resimli verilerin saklanmasını 
621.367'de sınıflayın

.398 Arabirim (interfacing) oluşturma ve iletişim araçları, çevre
elemanları (periferals)

.398 1 Ara birim oluşturma ve iletişim araçları
Veri iletişim mühendisliğini burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 004.6; 621.382 ile 621.3981, 004.6



.398 14 Analog-dijital ve dijital-analog dönüştürücüleri
Örnek: Modemler

.398 4 Çevre elemanları
Çevresel hafızayı 621.3976'da sınıflayın

Girdi ve çıktı işlevlerini birleştiren çevre elemanları için 
621.3985’e; girdi çevre elemanları için 621.3986’ya; çıktı 
çevre elemanları için 621,3987’ye hkz.

.398 5 Girdi ve çıktı işlevlerini birleştiren çevre elemanları
Bilgisayar terminallerini burada sınıflayın
Bant ve disk araçlarını 621.3976'da sınıflayın

.398 6 Girdi çevre elemanları
Örnek: Kart okuyucuları, klavyeler

.398 7 Çıktı çevre elemanları
Örnek: Monitörler (video görüntü ekranları)
Bilgisayar çıktısı mikroform araçları 681.6'ya, bilgisayar çıktı 
yazıcıları 681.62'ye alındı

Bilgisayar grafiği için ayrıca 621.399'a hkz.

.399 Özel bilgisayar yöntemleri için araçlar
Örnek: Bilgisayar grafiği için araçlar, desen tanıma araçları 

Bkz. Kılavuz 006.37 ile 006.42, 621.367, 621.391,621.399

A Isı mühendisliği ve itici mekanizmalar
Motorları, enerji santrallarını, itme sistemlerini burada sınıflayın 

Standart altbölümler için 621.4001-621.4009'a hkz.

621.402-.406
.42
.43
.44
.45
.46
Al
.48

Buhar mühendisliği için 621.1; hidrolik enerji teknolojisi için 621.2'ye 
bkz.

ÖZET
[Isı mühendisliği ve türbinler]

Hareket motorları, hava motorları ve itme
İçten yanmalı motorlar ve itme
Jeotermik mühendisliği
Rüzgar motorları ve itme
Elektrik ve ilgili itme
Güneş enerjisi mühendisliği
Nükleer mühendislik

Isı mühendisliği
Isı mühendisliğinin bir türünü türle birlikte sınıflayın. Örneğin 
jeotermik mühendisliği 621.44, binaların ısıtılması 697

Düşük ısılar teknolojisi için 621.56'ya hkz.
İsı fiziği için ayrıca 536'ya bkz.



.402 011 

.402 1 

.402 2

.402 3

.402 4 

.402 5

.402 8

.406

.42

.43

Termik sistemler [eski 621.4028]

Termodinamik 

Isı transferi
İletim, nakil, ışınım, ısı değişimi 
Isı değiştiriciler (eşanjörler) 62I.4025'e alındı 

Yakıtlar ve yanma
Yanmanın kirlenmeye neden olan yan ürünlerini 628.532'de 
sınıflayın

Yalıtım

Ekipman
Örnek: Isı değiştiriciler [eskiden 621.4022], fırınlar, ısı motorları, 
ısı boruları, ısı pompaları
Güneş ısıtıcılarını 621.477'de sınıflayın

Belirli ısı sistemleri
Başka yerde belirtilmemiş olanlar
Örnek: Eletrikle ısınma [eski 621.396]; dağıtım, depolama 
sistemleri
Termik sistemler ile ilgili kapsamlı eserler 621.40201 l'e alındı
Belirli bir ısı sisteminin belirli bir özelliğini özellikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin elektrikli ısınmada ısı transferi 621.4022

Türbinler
Türbinli makineleri burada sınıflayın

Hareket motorları, hava motorları ve itme
Hava motoru örneği: Döner paletle pozitif patlamalı motorlar 

Rüzgar motorları ve itme için 621.45'e hkz.

İçten yanmalı motorlar ve itme
İçten yanmalı motorlar tarafından elektrik üretimini 621.312133'de 
sınıflayın

621.433-621.436 Belirli içten yanmalı motorlar
Kapsamlı eserleri 621.43'de, belirli motorların parça ve aksesuvarlarmı 
621.437'de sınıflayın

.433 Gaz türbinleri ve serbest pistonlu motorlar
Gaz türbinleri ve serbest pistonlu motorlar ve sadece gaz türbinleri 
için standart altbölümler eklenmiştir

Turbojet motorları için 621,4352'ye hkz.

[.433 2] Basit gaz türbinleri
Numara kullanılmıyor; 612.433'de sınıflayın



.433 5 Serbest pistonlu motorlar

.434 Kıvılcım ateşlemeli motorlar
Diesel kullanmayan pistonlu motorlar
Örnek: Döner kıvılcım ateşlemeli motorlar
İleri geri hareketli kıvılcım ateşlemeli motorlan burada sınıflayın

.435 Jet ve roket motorları

.435 2 Jet motorlan ve itme
Turbojet motorlar dahil

.435 6 Roket motorları ve itme (roketçilik)

.436 Diesel ve yan diesel motorlar
Basınç ateşlemeli motorları burada sınıflayın 

[.436 028 8] Bakım ve onarım
Kullanmayın; 621.4368'de sınıflayın

.436 1 Genel konular
Örnek: Havalandırma, yanma, basınç, soğutma, atma (ekzost), 
püskürtme

.436 2 Tasarım ve yapı

.436 8 İşletme, bakım, onarım

.437 İçten yanmalı motorların parçaları ve aksesuvarları
Örnek: Karbüratörler, bağlantı çubukları, silindirler, regülatörler, 
ateşleme düzenleri, pistonlar, subaplar

.44 Jeotermik mühendisliği
Jeotermik enerji kaynaklarının aranması, okyanus ısısındaki farklardan 
yararlanma dahil

.45 Rüzgar motorları ve itme
Elektriğin rüzgar enerjisiyle üretimini 621.312136'da sınıflayın

.453 Yel değirmenleri

.46 Elektrik ve ilgili itme
Elektrik motorlarını burada sınıflayın

[.462] Elektrik motorları
Numara kullanılmıyor; 621.46'da sınıflayın

.465 İyon motorlan

.466 Plazma motorlan



.47 Güneş enerjisi mühendisliği
Güneş enerjisinin ikincil kaynaklarıyla ilgili mühendisliği ikincil kaynakla 
birlikte smıflayın.Ömeğin rüzgar enerjisi 621.45

Güneş ışınlarından elektrik üretimi için 621.31244'e bkz.

.471 Genel konular
Örnek: Isı depolaması, ışınım, termodinamik

.473 Güneş motorları ve itme

Ali Güneş fırınları

.48 Nükleer mühendislik
Fizyon ve füzyon teknolojisi
Elektriğin doğrudan nükleer yolla üretimini 621.3125'de sınıflayın 

Nükleer fizik için ayrıca 539.7'ye bkz.

[.481 ] Termik enerji üretme
Bu numaranın radyoizotop enerjili jeneratörler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 621.48'de sınıflayın
Termik enerjinin nükleer yolla üretimi 621.483'e alındı

.483 Nükleer reaktörler, enerji santradan, yan ürünler
Elektriğin nükleer buhar enerjisiyle üretimini [eski 621.31252], termik 
enerjinin nükleer yolla üretimini [eski 621.481], fizyon reaktörlerini 
burada sınıflayın

Füzyon reaktörleri, enerji santralları, yan ürünler için 621.484’e 
bkz.

.483 015 3 Fiziksel ilkeler
Reaktör fiziğini 621.4831'de sınıflayın 

[.483 028 9] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; 621.4835'de sınıflayın

.483 1 Reaktör fiziği
Kritik büyüklük dahil
Reaktör çekirdeği fiziğini burada sınıflayın
Belirli bir bileşenin, malzemenin, sürecin fiziğini l.Tablo’dan 
0153 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
yakıt elemanlarında nükleer reaksiyonlar 621.483350153975

.483 2 Tasarım, yapım, kalkanlama (koruma örtüleri), yer seçimi

.483 23 Kalkanlama (koruma örtüleri)

.483 3 Malzemeler

.483 32 Yapısal malzemeler



.483 35 Yakıt elemanı malzemeleri
Yakıtlar ve kaplama (zırh)

.483 36 Soğutucular

.483 37 Ortalayıcılar (moderatörler)

.483 4 Belirli reaktör tipleri
Nötron enerjisi, ortalayıcı, yakıt ve yakıt dönüştürme, soğutucuya 
göre sınıflanmış
Örnek: Besleyici (breeder) reaktörler
Belirli bir tipin belirli bir özelliğini özellikle birlikte 
smıflayın.Ömeğin hızlı reaktörlerde korunma örtüsü 621.48323

.483 5 İşletme, kontrol, güvenlik önlemleri

.483 7 Radyoaktif izotoplar
Radyoizotoplarla ilgili kapsamlı teknolojik eserleri burada 
sınıflayın
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
radyoaktif izotop tedavisi 615.8424

.483 8 Atık teknolojisi
Genel yaklaşım: Arıtma, yoketme, radyoaktif atıklardan 
yararlanma

.484 Füzyon (Termonükleer) reaktörleri, enerji santralları, yan ürünler
Örnek: Tokamaks

.485 Nükleer itme

.5 Pnömatik, vakum, düşük ısı teknolojileri

.51 Pnömatik teknolojisi
Hava basınç teknolojisini, hava kompresörlerini burada sınıflayın

Basınçlı hava iletimi için 621.53'e; pnömatik taşıma ve temizleme için 
62l.54’e; vantilatörler, üfürücüler,pompalar için 621,6'ya;pnömatik 
kontrol için 629.8045'e hkz.

.53 Basınçlı hava iletimi

.54 Pnömatik taşıma ve temizleme
Taşıyıcılar, temizleyiciler, kumlama makineleri dahil

.55 Vakum teknolojisi [eskiden 533.5]
Vakumlu pompalar [eski 621.692] dahil 

Vakum fiziği için ayrıca 533.5'e hkz.



Düşük ısı teknolojisi
Soğutmayı burada sınıflayın

Buzdolapları ve dondurucular için 621.57'ye; buz imalatı için 
621.58'e, çok düşük ısı teknolojisi için 621.59'a hkz.

.6

.61

.62

.63

Düşük ısı fiziği için ayrıca 536.56'ya hkz.

.560 11 Sistemler [eski 621.567]

.563 Isı pompaları

.564 Soğutucular ve serinleticiler

[.567] Sistemler
621.5601 l’e alındı

.57 Buzdolaplan ve dondurucular

.58 Buz imalatı

.59 Çok soğuk ısı teknolojisi
-100 ° C ya da -148 ° Fnin altındaki ısı teknolojisi
Düşük kaynama noktalarına sahip gazların sıvılaştırılması ve 
katılaştırılması dahil

Fanlar, üfürücüler (vantilatörler), pompalar

Fanlar ve üfürücüler (vantilatörle)r
Döner fanlar ve vantilatörler için 621.62'ye; santrifüjlü fanlar ve 
vantilatörler için 621.63'e hkz.

Döner fanlar (vantilatörler) ve üfürücüler

Santrifüjlü fanlar (vantilatörler) ve üfürücüler

.64

.65

.66

.67

.69

.691

621.64-621.69 Pompalar
Kapsamlı eserleri 621.69'da, hidrolik pompaları 621.252'de sınıflayın 

El pompalan

İleri geri piston hareketli pompalar 

Döner piston hareketli pompalar 

Santrifüjlü (merkezkaç hareketli) pompalar

Pompalar Pnömatik pompalar
Hidrolik pompaları 621.252'de sınıflayın

El pompaları için 621.64’e; ileri geri piston hareketli pompalar için 
62l.65'e; döner piston hareketli pompalar için 621.66'ya; santrifüjlü 
pompalar için 621.67'ye hkz.

Buhar püskürtme pompası (Jet pompası)



[.692] Vakum pompası (emme tulumba)
621.55'e alındı

.699 Yoğunluk ve doğrudan sıvı basınçlı volumetrik pompa

.8 Makine mühendisliği
Burada belirtilmeyen belirli bir makine türünü o türle birlikte sınıflayın, 
örneğin hidrolik makine 621.2; makinenin belirli bir kullanımını kullanımla 
birlikte sınıflayın, örneğin saatlerdeki dişliler 681.112

ÖZET
621.801-.809 Standart altbölümler 

.81 Genel konular

.82 Makine parçalan

.83 Dişliler, mandallı çarklar, kamlar

.84 Sübaplar ve pistonlar

.85 Güç aktarma sistemleri

.86 Malzeme-taşıma araçları

.87 Krenler, dikme vinçler, asansörler

.88 Bağlayıcılar

.89 Sürtünme ve önlenmesi (Triboloji)

[.801 53] Fiziksel ilkeler
621.81 l'e alındı

.802 87 Test ve ölçüm
Mekanizmaların dayanıklılık testlerini burada sınıflayın 

[.802 88] Bakım ve onarım
621.816'ya alındı

.81 Genel konular

.811 Fiziksel ilkeler [eskiden 621.80153]
Örnek: Kinematik, titreşim
Basit makinelerin ilkelerini burada sınıflayın [eski 531.8]

.812 Hız ve güç kontrol cihazları

.815 Makine tasarımı

.816 Bakım ve onarım [eskiden 621.80288]
Balans (dengeleme) dahil 

.82 Makine parçaları
Dişliler, mandallı çarklar, kamlar için 621.83'e; sübaplar, pistonlar 
için 621,84'e bkz.

.821 Saplamalar dingiller

.822 Yataklar
Örnek: Bilyah, rulmanlı, kayar yataklar 
Saplamaları 621.821'de sınıflayın



.823

.824

.825

.827

.83

.833

.833 1

.833 2

.833 3

.837

.838

.84

.85

.852

.853

.854

.859

.86

.862

Şaftlar ve şaft sistemi 
Örnek: Akslar (dingil)
Yatakları 621.822'de sınıflayın 

Saplamalar için 621.821'e hkz.

Yaylar

Kuplaj (bağlama), debriyaj. Universal mafsal (kardan kavraması) 

Biyel (krank kolu),krank, eksantrik 

Dişliler, mandallı çarklar, kamlar 

Dişliler
Düz dişliler

Konik dişliler ve çapraz konik dişliler 

Sonsuz vidalı ve burma (spiral) dişliler 

Mandallı çarklar ve mandallı çark dişlileri 

Kamlar

Sübaplar ve pistonlar
Sübaplar için diğer isimler: Musluk, valf, vana
Sübaplar ve pistonlar ile sadece sübaplar için standart altbölümler 
eklenmiştir

Güç aktarma sistemleri
Malzeme-taşıma araçları için güç aktarma sistemlerini 621.86'da 
sınıflayın; bir aktanna sisteminin belirli bir makine parçasını parçayla 
birlikte sınıflayın. Örneğin şaftlar 621.823

Kayış ile
Halat ile
Tel ile
Zincir ile

Malzeme-taşıma araçları
Vinçler, dikme vinçler, asansörler için 621.87'ye hkz.

Kaldırma araçları
Belirli kaldırma aracı türleri için 621.863-621.865'e hkz.

621.863-621.865 Belirli kaldırma aracı türleri 
Kapsamlı eserleri 621.862'de sınıflayın 

.863 Zincirli kaldıraçlar, fork liftler, krikolar

.864 Bocurgatlar, ırgatlar, vinçler



.865 Mekanik kepçeler

.867 Taşıyıcı araçlar
Havai hatlar için 621,868'e hkz.

.867 2 Borular ve boru hatları
Boru döşeme dahil
Kömür taşımasında kullanılan boru hatlarını 662.624'de, petrol 
taşımasında kullanılan boru hatlarını 665.544'de sınıflayın, sanayi 
gazlarını 665.744'de; belirli bir malzemeden boru imalâtım 
malzemeyle birlikte sınıflayın. Örneğin metal borular 671.832

.867 5 Bantlı konveyörler

.867 6 Yürüyen merdivenler

.868 Havai hatlar
Örnek: Sandalyeli havai hatlar, tele skiler
İnsan taşıyan araçlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yürüyen merdivenler için 621.8676; asansörler için 621.877'ye 
bkz.

.87 Vinçler, dikme vinçler, asansörler

.872 Dikme vinçler
Vinçleri 621.873'de sınıflayın

.873 Vinçler

.877 Asansörler
Krikolar dahil

.88 Bağlayıcılar
Bağlama araçları için ayrıca 621.97'ye hkz.

.882 Vidalar, somunlar, civatalar

.883 Kamalar ve maşalı pimler

.884 Çiviler ve perçinler

.885 Sızdırmazlık düzenekleri

.89 Sürtünme ve önlenmesi (Triboloji)
Yağlama, yağlar, aşınma dahil 

Yataklar için 621.822'ye bkz.

.9 Tezgâhlar ve imalat ekipmanı
Standart altbölümler için 621.9001-621.9009'u kullanın
Belirli bir kullanımı, o kullanımla birlikte smıflayın.Ömeğin tahta işlemede 
tornalar 684.08

.902 Takım tezgâhlan

.902 3 Sayısal (nümerik) kontrol



.904 Pnömatik aletler

.908 El aletleri

.91 Planya ve freze tezgâhlan
Metal işleme için ayrıca 671,35'e hkz.

.912 Planyalar, vargeller, kanal açma tezgâhlan

.914 Ezme tezgâhları

.92 Öğütme ve taşlama tezgâhlan

.922 Rodaj tezgâhlan
Örnek: Perdahlama, parlatma aletleri

.923 Zımpara çarkları ve hileyi taşı

.924 Eğeleme takımlan

.93 Kesme, testereleme, sökme takımlan
Örnek: Baltalar, makaslar, testereler, dilimleyici kesiciler, manivela 
demiri

.932 Bıçaklar

.94 Torna tezgâhları
Delik açmak ve yuva açmak için kullanılan tornalan 621.95'de sınıflayın 

.942 Rektifıye tornası

[.943] Torna aynalan
621.992'ye alındı

.944 Dişli-kesme, boru çekme, vida kesme araçları
Yuva açma takımları için 621.955'e hkz.

[.945] Delme takımlan (matkap takımları)
621.952'ye alındı

.95 Delik ve yuva açma takımları
Zımbalama aletleri için 621.96'ya hkz.

.952 Matkap takımları
Delme takımlarım [eski 621.945] burada sınıflayın

.954 Genişletme ve oyuk açma takımları

.955 Yuva açma takımlan
şahaplar (valfler) için ayrıca 621.84'e hkz.

.96 Zımbalama makineleri
Kalıp zımbalarını 621.984'de sınıflayın



.97 Bağlama ve birleştirme araçları
Bağlayıcıları 621.88'de sınıflayın

.972 Tornavidalar ve civata ve somun anahtarları

.973 El çekiçleri

.974 Mekanik çekiçler

.977 Kaynak ve lehim araçları

.978 Perçin araçları

.98 Kalıplama, döküm, baskı araçları

.982 Bükme takımları

.983 Düzeltme ve doğrultma takımlan

.984 Kalıp ve baskı araçları
Örnek: Kalıplar, dişi kalıplar, zımba ve matrisler

.99 Diğer alet ve takımlar

.992 Tutma, yönlendirme, güvenlik araçları
Örnek: Mengeneler, aynalar [eski 621.943], güvenlik kafesleri, 
kalkanlar, elekler

[.994] Ölçüm aletleri
681.2'ye alındı

Madencilik ve ilgili işler622

622.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

[.028 9]

ÖZET
Tetkik ve arama 
Kazı teknikleri
Belirli malzemeler için yapılan madencilik
Maden çevresi
Maden drenajı
Maden taşıma sistemleri
Cevher işleme
Maden sağlığı ve güvenliği

Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; güvenlik önlemlerini kullanılan teknik ya da 
çıkarılan maden ne olursa olsun 622.8'de sınıflayın

Tetkik ve arama

622.12-622.17 Genel konular
Kapsamlı eserleri 622.1'de, belirli malzemelere uygulanmış genel konuları 
622.18'de, değerli madenlere uygulanmış genel konuları 622.19'da sınıflayın



.12 Yüzey aramaları
Örnek: Biojeokimyasal, jeobotanik, jelojik tetkikler

.13 Jeokimyasal tetkik
Mineral incelemeleri (mineral içeriğinin nitelik ve nicelik bakımından 
ölçümü) dahil
Biojeokimyasal tetkiki 622.12'de sınıflayın

. 14 Maden tetkikleri
Madenlerin büyüklüğü, derinliği, şeklinin belirlenmesi

.15 Jeofiziksel inceleme

.152 Yerçekimi tetkikleri

.153 Manyetik tetkikler

. 154 Elektriksel tetkikler
Örnek: Galvanik-elektromanyetik, direnç, öz-sığa tetkikleri

. 159 Diğer tetkik yöntemleri
Örnek: Gaz-tesbiti, jeotermal, radyoaktivite tetkiki 

.1592 Sismik tetkik
Diğer adları: Akustik inceleme, titreşim incelemesi

.17 Sualtı tetkikleri

. 18 Belirli malzemelerin tetkiki
Temel numara olan 622.18'e 553.2-553.9’da 553’ü izleyen 
numaraları ekleyin, örneğin petrol 622.1828; ancak su tetkikleri 
622.187'den 628.114'e alındı
Sadece bir tek tetkik tipi kullanılmış olsa bile belirli malzemeler için 
bölümlere standart altbölümler eklenmiştir.Ömeğin Teksas'ta 
sismik petrol aramaları 622.182809764

.19 Değerli madenlerin tetkik ve araması
Yeraltı ve sualtında değerli maden aranması 
Arkeoloji yöntemleri ve donanımı 930.1028'de sınıflayın

.2 Kazı teknikleri
Yüzeyaltı madenciliğini burada sınıflayın
Belirli malzemenin çıkanimasıyla ilgili teknikleri 622.3'de sınıflayın

Maden çıkarma dışındaki madencilik teknolojileri için ayrıca 622.4- 
622.8’e bkz.

[.202 89] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın, kullanılan teknik ne olursa olsun güvenlik 
önlemlerini 622.8'de sınıflayın



.23

.24

.25

.26

.28

.29

.292

.292 7

.295

[.31]

[.32]

.33

622.22-622.28 Yeraltı madenciliği
Kapsamlı eserleri 622.2'de sınıflayın

Yerinde gerçekleştirilen işlemler
Maden usaresi kuyularını, eriyik madenciliğini burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 622.7, 622.22 ile 669, 662.6

Yeraltında patlatma ve sondaj 

Yeraltında delik açma 

Yeraltı kuyuları ve kuyu açma 

Yeraltı tünelleri ve tünel açma

Yeraltmdaki destek yapıları ve bunların yapımı
Çatı ve duvar çökmelerinin kontrolünü (kaya çökmesi) [eski 622.8] burada 
sınıflayın

Yüzey ve sualtı madenciliği

Yüzey madenciliği [eski 622.3]
Açık kuyu, sıyırma madenciliğini [^5/:/ 622.31 ] burada sınıflayın 
Yüzey madenciliğinden sonraki ıslahı 631.64'de sınıflayın 

Birikinti (alüvyal) madenciliği [eski 622.32]
Örnek: Alüvyonlu altın, hidrolik madencilik

Sualtı madenciliği
Açık deniz madenciliği, okyanus tabanından maden çıkarımını burada 
sınıflayın

Belirli malzemeler için yapılan madencilik
Belirli malzemelerin çıkarılma tekniklerini burada sınıflayın
Bu numaranın madencilik türleri ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 622’de sınıflayın
Yüzey madenciliği 622.292'ye, belirli maden cevherlerinin işlenmesi 622.7'ye 
alındı
Belirli malzemeler için tetkikleri 622.18'de; belirli malzemelere ilişkin 
çıkarımla ilgili olmayan teknikleri 622.4-622.8'de sınıflayın. Örneğin maden 
güvenliği teknolojisi 622.8

Açık kuyu ve sıyırma madenciliği
622.292'ye alındı

Birikinti madenciliği
622.2927'ye alındı

Karbonlu malzeme



.331-.337

.338

.338 1

.338 19

.338 2

.338 27

.338 3

.338 5

.339

.34

.341

Kömür, grafit, katı ve yarı-katı zift
Temel numara olan 622.33'e 553.21-553.27 arasında 553.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin.Örneğin kömür 622.334; ancak bitümlü (zift) şist 
622.333'ten 622.3383'e alındı

Petrol, petrol şisti, katran kumu, doğal gaz
622.338'i, geniş anlamda petrol yağı ve petrol gazını kapsayacak 
biçimde petrol çıkanmı için kullanın, dar anlamda petrol yağıyla 
sınırlı petrol için 622.3382'yi kullanın
Petrolle ilgili disiplinlerarası eserleri 553.28'de, kapsamlı teknik 
eserleri 665.5'de sınıflayın
Sondaj teknikleri

Sondaj çamurları (sondaj sıvılan) kullanımı dahil 
Açık deniz sondajları

Açıkdenizde petrol çıkarmayla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Açık deniz petrol çıkanmının belirli bir özelliğini özellikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin açık denizde yeniden 
petrol elde etme 622.3382

Petrol
Kuyu kaçakları dahil
Yeraltı petrol kaynaklan mühendisliğini; arttırılmış, ikincil ve 
üçüncül yeniden elde etmeyi; kuyu taşmalannı burada sınıflayın
Petrol şisti 622.3383'e alındı
Petrol sondajı tekniklerini 622.3381'de sınıflayın
Yeniden petrol elde etmenin belirli yöntemleri

Örnek: Bakteri, karbon dioksit, ısı, su kullanımı yoluyla 
yeniden elde etme

Petrol şisti [eski 622.3382] ve katran kumu
Petrol şistinin diğer adlan: Bitümlü (zift) şist [eski 622.333], kara 
şist; katran kumunun diğer adlan: bitümlü (ziftli) kumlar, pıetrollü 
kumlar
Petrol şisti ve katran kumundan petrol çıkarımını 665.4'de 
sınıflayın

Gaz
Gaz sondajları tekniklerini 622.338l'de sınıflayın 

Fosil tutkalları ve reçineleri 
Madenler ve cevherleri

Demir ve demir cevherleri

622.342-622.349 Demir dışı madenler ve cevherleri 
Kapsamlı eserleri 622.34'de sınıflayın 

.342 Altın, gümüş, platin



.342 2 Altın

.342 3 Gümüş

.342 4 Platin

.343-.349 Diğer demir dışı madenler ve cevherleri
Temel numara olan 622.34'e, 553.43-553.49 arasında 553.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin uranyum cevherleri 622.34932

•35-.39 Diğer malzemeler

.43

.47

.473

.474

.48

.49

.5

.6

.65

Temel numara olan 622.3'e, 553.5-553.9 arasında 553 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mücevher elmasları 622.382; ancak, sudan 
çıkarım 622.37'den 628.114'e alındı

622.4-622.8 Çıkarım dışındaki madencilik teknolojileri
Belirli malzemelere özgü çıkarım dışındaki madencilik teknolojilerini burada 
sınıflayın
Kapsamlı eserleri 622'de sınıflayın

Maden çevresi
Maden drenajı için 622.5'e; maden sağlığı ve güvenliği için 622.8'e hk:.

Havalandırma ve iklimlendirme
Isı kontrolü için 622.43'e bkz.

Isı kontrolü 

Aydınlatma

Taşınabilir lambalar 

Elektrik aydınlatma sistemleri 

Elektrik
Belirli bir işleme uygulanan elektriği işlemle birlikte sınıflayın. Örneğin 
ısı kontrolü 622.43

Sağlık

Maden drenajı

Maden taşıma sistemleri
Taşıma ve kaldırma

Elle ve hayvanla taşıma

Mekanik taşıma
Örnek: Maden demir yolları 
Dikey taşımayı 622.68'de sınıflayın

- Doğrudan ve dişlilerle hareket eden taşıyıcılar



.68 Asansörler
Atlamalar dahil

.69 Yüzey taşıması
Genel yaklaşım: Yükleme, boşaltma, taşıma

.7 Cevher işleme
Belirli maden cevherlerinin işlenmesini [eski 622.3] burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 622.7, 622.22 ile 669, 662.6

.13 Kırma ve öğütme

.74 Boyutlarına göre ayırma
Örnek: Elekten geçirme

622.75-622.77 Cevher yoğunluğu
Diğer adlan: Cevher ayırma, filizin zenginleştirilmesi 
Kapsamlı eserleri 622.7'de sınıflayın

.75 Mekanik ayırma

.751 Ağırlık yoğunlaştırma

.752 Yüzdürme (flotasyon)

.77 Manyetik ve elektrostatik (endüktiv yükleme) ayırma

.79 Öğütme tesisleri
Belirli öğütme tesisi işlemlerini 622.73-622.77'de sınıflayın

.8 Maden sağlığı ve güvenliği
Çatı ve duvar çökmelerinin kontrolü (kaya çöküntüsü) 622.28'e alındı 
Maden güvenliği ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.119622'de sınıflayın 

Sağlık için 622.49'a hkz.

.82 Gaz ve patlamaların kontrolü
Yangın kontrolü, solunum güvenliği ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Toz kontrolü için 622.83'e hkz.

.83 Toz kontrolü

.89 Kurtarma operasyonları



623 Askeri ve denizcilik mühendisliği
Bkz. Kılavuz 355 ile 623

623.04
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.04

.042

.043

.044

.045

.047

ÖZET
Genel konular 

İstihkâmlar
Mayın döşeme, mayın temizleme, imha
Savunma mühendisliği
Askeri gereç ve silahlar
Balistik ve topçuluk
Askeri taşıma teknolojisi
İletişim, araçlar, sağlık, ilgili konular
Deniz mühendisliği ve denizcilik

Genel konular
Optik ve parafotik mühendisliği 
Elektronik mühendisliği 
Nükleer mühendislik 
Makine mühendisliği 
İnşaat mühendisliği

.109

[.12]

.15

.19

.2

.26

.262

.263

623.1-623.7 Askeri mühendislik
Kapsamlı eserleri 623'de, genel konulan 623.04'de, deniz mühendisliğini 
623.8'de sınıflayın

İstihkâmlar
Hisarları ve kaleleri burada sınıflayın 
Sanatsal yönlerini 725.18'de sınıflayın 

Tarihi ve kişilere göre ele alış 
Coğrafi ele alış 623.19'a alındı 

Daimi istihkâmlar
Numara kullanılmıyor, 623.1'de sınıflayın

Geçici istihkâmlar
Coğrafi ele alış [eskiden 623.109]

Temel numara olan 623.19'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'daki kaleler 623.1944

Mayın döşeme, mayın temizleme, imha
Mayın döşeme ve mayın temizleme

Mayın imalatı için ayrıca 623.45115'e bkz.

Karada
- - Suda .........................................................................................



.27 İmha

.3 Savunma mühendisliği
Uyan sistemlerini 623.737'de sınıflayın 

Askeri gereçler için ayrıca 623.4'e bkz.

.31 İstilaya karşı
Örnek: Karşı mayınlama, aydınlatma, mekanik engeller, hendekler, 
tuzaklar
Hendeklerin sanatsal yönlerini 725.18'de sınıflayın

İstihkâmlar için 623.l'e; mayın döşeme ve imha için 623.2'ye bkz.

[.37] [Uyarı sistemleri]
623.737'ye alındı

.38 Koruyucu yapılar
Örnek: Hava saldırısı sığınakları

.4 Askeri gereç ve silahlar
Savaş gemilerini 623.82'de sınıflayın 

Savaş taşıtları için 623.74'e bkz.

ÖZET
623.402 88 Bakım ve onarım

.41 Ağır silahlar (Toplar)

.42 Topların belirli parçaları

.43 Top kundakları

.44 Hafif silahlar ve diğer silahlar

.45 Mühimmat ve diğer tahrip gücü olan etkenler

.46 Aksesuvarlar

.402 88 Bakım ve onarım [eski 623.48]

.41 Ağır silahlar (Toplar)
Belirli top parçaları için 623.42; top gülleleri için 623.4513'e bkz.

.412 Sahra topları
Demiryoluyla taşınan toplar dahil

.417 Sahil topları

.418 Deniz topları

.419 Uzay topları
Bu numaranın diğer toplar için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
623.4l'de sınıflayın

[.419 4] [Uzay topları]
Numara kullanılmıyor; 623.419'da sınıflayın



.42 Topların belirli parçaları
Örnek: Gülle, havantopu, havan, roketatarlar 
Kimyasal başlık fırlatan havan toplan dahil [eski 623.445]

.43 Top kundakları

.44 Hafif silahlar ve diğer silahlar
Kılıçlan ve tabancaları burada sınıflayın
Silahların ve zırhlann sanatsal yönlerini 739.7’de, araca yerleştirilen hafif 
silahları araçla birlikte sınıflayın.Örneğin zırhlı araçlar 623.7475

Hafif silah mühimmatları için ayrıca 623.455'e bkz.

.441 Ateşli silahlar öncesine dayanan silahlar
Örnek: Zırhlar, süngüler, yaylar ve oklar, mancınıklar, bıçaklar, 
topuzlar, kalkanlar, mızraklar, kılıçlar, baltalar

.442 Taşınabilir ateşli silahlar
Tabanca ve silahlar için 623.443'e bkz.

.442 4 Otomatik ateşli silahlar
Örnek: Otomatik tüfekler, makineli ve yarı makineli silahlar
Otomatik tabanca ve silahları 623.443'de sınıflayın

.442 5 Tüfekler, karabinalar

.442 6 Taşınabilir roket atarlar (Bazuka)

.443 Tabancalar ve silahlar

.445 Kimyasal silahlar
Örnek: Alev püskürtücüler; duman püskürtmek için kullanılan tüfek 
mekanizmaları ve gaz kutulan
Kimyasal başlıklar fırlatmak için kullanılan havan topları 623.42'ye 
alındı
Kimyasal başlıklar fırlatmak için kullanılan ağır silahları 623.4l'de, 
kimyasal atışlar için kullanılan düzenekleri 623.4516'da sınıflayın

Kimyasal ajanlar için 623,4592'ye bkz.

.446 Tahrip gücü olan radyasyon silahları
Örnek: Lazer silahları, termik silahlar
Tahrip gücü olan radyasyonlan [eski 623.4595] burada sınıflayın

.447 Tahrip gücü olan titreşim silahlan
Örnek: Ultrasonik silahlar
Tahrip gücü olan titreşimleri 623.4596] burada sınıflayın

.45 Mühimmat ve diğer tahrip gücü olan etkenler



623.451
.452
.454
.455
.459

.451

ÖZET
Doldurmalı silahlar 
Patlayıcılar
Fünyeler, roketler, tahrip silahları 
HaHf silahlar mühimmatı 
Patlayıcı olmayan ajanlar

Doldurmalı silahlar
Bombalan, füzeleri, topları burada sınıflayın

Taktik roketler için 623.4543'e bkz.
Hafif silah mühimmatları için ayrıca 623.455'e bkz.

El bombaları, mayınlar, nükleer silahlar
Belirli bir türde doldurmalı el bombaları ve mayınları 623.4516- 
623.4518'de sınıflayın

Tüfek ve el bombaları

Mayınlar

Nükleer silahlar
Örnek: Top gülleleri, bombalar

Nükleer füzeler için 623.45l9'a bkz.

Top gülleleri
Belirli türde doldurmalı top güllelerini 623.4516-623.4518'de, 
nükleer top güllelerini 623.4519'da sınıflayın

Savunma silahları
Örnek: Bubi tuzakları
Şarapnelleri burada sınıflayın
Bubi tuzaklan dışındaki belirli savunma silahlan konuya alındı. 
Örneğin savunma amaçlı el bombalan 623.45114

.451 1

.451 14 

.451 15 

.451 19

.451 3

.451 4

623.451 6-623.451 8 Özel doldurma biçimlerine sahip silahlar
Kapsamlı eserleri 623.45 l'de sınıflayın

Nükleer silahlar için 623.45119'a bkz.

.451 6 Kimyasal ve biyolojik silahlar
Gaz, yanıcı madde, mikrop, duman içeren toplar ve ilgili silahlar
Kimyasal ve biyolojik silahlar ile sadece kimyasal silahlar için 
standart altbölümler eklenmiştir
Kimyasal etkenleri 623.4592'de, biyolojik etkenleri 623.4594'de 
sınıflayın



.451 7 Yüksek patlayıcı silahlar
Örnek: Blok kapayanlar (blockbuster), yüksek patlayıcı tanksavar 
(HEAT) topları, torpidolar

Bangalor torpidoları için 623.4545'e bkz.

.451 8 Zırh-delen silahlar

.451 9 Güdümlü füzeler
Nükleer ve nükleer olmayan füzeler
Depolama ve fırlatma düzeneklerini, fırlatma araçlannı; stratejik 
füzeleri, roketler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

.451 91 Havadan havaya güdümlü füzeler

.451 92 Havadan yere güdümlü füzeler

.451 93 Havadan sualtına güdümlü füzeler

.451 94 Yerden havaya güdümlü füzeler
Savunma amaçlı füzeleri, yakalama füzelerini burada 
sınıflayın

.451 95 Balistik füzeler (yerden yere güdümlü füzeler)

.451 952 Kısa menzilli balistik füzeler

.451 953 Orta menzilli balistik füzeler

.451 954 Uzun menzilli balistik füzeler
Kıtalararası balistik füzeleri burada sınıflayın 

.451 96 Yerden sualtına güdümlü füzeler

.451 97 Sualtı güdümlü füzeleri
Sualtından havaya, sualtmdan yüzeye, sualtından sualtına 

.451 98 Güdümlü uzay füzeleri

.452 Patlayıcılar

.452 6 Yanıcı ve birden ateş alan patlayıcılar
Örnek: Dumansız barut, pamuk barutu, kara barut
Püskürtmeli patlayıcılan burada sınıflayın 

.452 7 Yüksek patlayıcılar
Örnek: Dinamit, nitrogliserin, trinitrotoluen (TNT)

.454 Fünyeler, roketler, tahrip silahlan

.454 2 Fünyeler
Örnek: Fişekler, kapsüller, mermi kovanları, ateşleme yakıtları



.454 3 Taktik roketler
Güdümsüz nükleer ve nükleer olmayan roketler
Roket silahlan, roketli güdümlü füzeler ile ilgili kapsamlı eserleri 
623.4519'da sınıflayın

.454 5 Tahrip silahları
Örnek; Bangalor torpidoları, yıkıcı silahlar, şekillendirilmiş 
cephane
Bombalar, füzeler, top gülleleri içindeki şekillendirilmiş 
cephaneleri 623.45l'de sınıflayın

.455 Hafif silahlar mühimmatı
Örnek: Bazuka roketleri, kurşunlar, kartuşlar

.459 Patlayıcı olmayan ajanlar
Patlayıcı olmayan ajanlann tesbitini burada sınıflayın 

.459 2 Kimyasal ajanlar
Örnek; Göz yaşartıcı gaz 
Zehirleri ve gazlan burada sınıflayın 

.459 4 Biyolojik ajanlar

[.459 5] Tahrip gücü olan radyasyonlar
623.446'ya alındı

[.459 6] Tahrip gücü olan titreşimler
623.447'ye alındı

.46 Aksesuvarlar
Örnek: Mevzi ve menzil araçları

[.48] Bakım ve onanm
623.40288'e alındı

.5 Balistik ve topçuluk

.51 Balistik

.513 Güllelerin namlu içindeki hareketi (İç balistik)

.514 Güllelerin namludan çıktıktan sonraki hareketi (Dış balistik)

.516 Güllelerin hedef üzerindeki etkileri (Nihai balistik)

.55 Topçuluk
Geri tepme için 623.57'ye bkz.

.551 Kara topçuluğu

.553 Deniz topçuluğu

.555 Hava topçuluğu

.556 Uzay aracı topçuluğu



.557 Hedef seçimi ve tespiti
Mevzi ve menzil araçlarını 623.46'da, belirli topçuluk türlerindeki 
uygulamaları 623.551-623.556'da sınıflayın

.558 Ateşleme ve atış kontrolü
Belirli topçuluk türlerindeki uygulamaları 623.551-623.556'da 
sınıflayın

Hedef seçimi ve tespiti için 623.557'e bkz.

.57 Geri tepme

.6 Askeri taşıma teknolojisi
Taşıtlar için 623.74'e bkz.

.61 Kara ulaşımı
Yollar için 623.62'ye, demir yolları ve demiryolu araçları (cer 
malzemesi) için 623.63; köprüler için 623.67; tüneller için 623.68'e 
bkz.

.62 Yollar

.63 Demiryolları ve demiryolu araçları (Cer malzemesi)

.631 Yol
Toprak ve yol

.633 Cer malzemesi

.64 Deniz tesisleri
Örnek: Yapay limanlar, doklar, deniz üsleri
Deniz tesislerinin sanatsal yönlerini 725.34'de sınıflayın

.66 Hava tesisleri
Hava üslerini, havaalanlarını, askeri havacılık-uzay mühendisliği ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 623.66'ya, 629.1361-629.1368 arasında 629.136’yı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin küçükhava meydanları 623.6612
Hava tesislerinin sanatsal yönlerini 725.39'da sınıflayın

Askeri amaçlı uzay uçuşları için 623.69'a; hava taşıtları için 
623.746'yabkz.

.67 Köprüler

.68 Tüneller

.69 Uzay tesisleri
Askeri amaçlı uzay uçuşları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Uzay araçları için 623.749'a bkz.



.7 İletişim, araçlar, sağlık, ilgili konular 

ÖZET
623.71 İstihbarat ve keşif topografyası

.72 Fotoğrafçılık ve fotogrametri

.73 İletişim teknolojisi

.74 Taşıtlar

.75 Sağlık ve güvenlik mühendisliği

.76 Elektrik mühendisliği

.77 Kamuflaj ve gizlenme

.71 istihbarat ve keşif topografyası
İstihbarat ve keşif ile sadece istihbarat için standart altbölümler 
eklenmiştir
Eskiz ve harita çizimi dahil

Fotoğrafçılık ve fotogrametri için 623.72'ye bkz.

.72 Fotoğrafçılık ve fotogrametri

.73 İletişim teknolojisi
Askeri elektronik ile ilgili kapsamlı eserleri 623.043'de sınıflayın

.731 Görsel sinyaller

.731 2 Semafor, heliyograf, bayrak işaretleri

.731 3 Havai fişek düzenekleri

.7314 Elektrooptik düzenekler
Örnek: Yanıp sönen ışıklar

.732 Telli telgraf

.733 Telli telefon

.734 Radyo ileşitimi ve radar

.734 1 Kısa dalga radyo

.734 2 Radyotelgraf
Kısa dalga radyotelgrafı 623.7341'de sınıflayın 

.734 5 Radyotelefon
Kısa dalga radyotelefonu 623.7341'de sınıflayın 

.734 8 Radar

.735 Televizyon

.737 Uyarı sistemleri [eski 623.37]
Hava akım uyarı sistemlerini burada sınıflayın



.74

623.741
.742
.743
.744
.746
.747
.748
.749

.741

Taşıtlar
Destekleme taşıtlan, savaş taşıtları ve ağır silahlar 
Demiryolu taşıtlannı 623.633'de sınıflayın 

Deniz taşıtları için 623.82'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 629.046 ile 388

ÖZET
Havadan hafif hava araçları 
Serbest balonlar 
Motorlu balonlar (zeplinler)
Baraj balonları (savunma amaçlı yere bağlı balonlar) 
Hava taşıtları Havadan ağır hava taşıtları 
Motorlu kara taşıtları 
Hava yastıklı taşıtlar 
Uzay taşıtları

Havadan hafif hava araçları
Belirli tip hava taşıtları için 623.742-623.744'e bkz.

.742

.743 

.743 5 

.743 6 

.743 7 

.744 

.746

.746 04

623.742-623.744 Belirli tipte havadan hafif hava taşıtları
Kapsamlı eserleri 623.741'de sınıflayın

Serbest balonlar
Askeri balonlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Motorlu balonlar (zeplinler)
Gergin zeplinler 

Yan gergin zeplinler 

Gergin olmayan zeplinler

Baraj balonları (savunma amaçlı yere bağlı balonlar)

Hava taşıtları Havadan ağır hava taşıtları 
Havadan hafif hava taşıtlarını 623.741'de sınıflayın 

Özel konular

.746 042 

.746 044 

.746 045

623.746 042-623.746 047 Havadan ağır hava taşıtlannın genel tipleri
Havadan ağır hava taşıtlannın genel pilotluk tiplerini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 623.746'da, pilotluk ile ilgili kapsamlı eserleri 
623.746048'de sınıflayın

Pervaneli uçaklar

Jet uçakları

Roket uçakları



.746 047

.746 048

.746 049

.746 1

Dikey kalkışh (VOTL) hava taşıtlan 
Örnek: Helikopterler 

Pilotluk
Belirli bir tip havadan ağır hava taşıtının pilotluğunu 
taşıtla birlikte sınıflayın. Örneğin jet uçaklan pilotluğu 
623.746044, avcı uçakları pilotluğu 623.7464

Bileşenler
Örnek: Motorlar, kaçış araçlan
Enstrümantasyon (havacılık elektroniği) dahil
Belirli bir hava taşıtının bileşenlerini taşıtlarla birlikte 
sınıflayın. Örneğin jet uçaklarının bileşenleri 623.746044, 
avcı uçaklarının bileşenleri 623.7464

Hava taşıtlarının ağır silahları için 623.746l'e bkz.

Hava taşıtlarının ağır silahlan
Doldurma araçları için 623.45l'e bkz.

623.746 2-623.746 7 Belirli amaçlarla kullanılan havadan ağır hava taşıtlan
Belirli amaçlar için kullanılan havadan ağır hava taşıtlarının pilotluğunu 
burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 623.746'da, pilotluk ile ilgili kapsamlı eserleri 
623.746048'de, ağır hava silahlarını taşıt tipine bakmaksızın 623.746l'de, 
pilotsuz hava taşıtlannı tipine bakmaksızın 623.7469'da sınıflayın

.746 2 Eğitim uçaklan

.746 3 Bomba ve avcı-bomba uçaklan

.746 4 Avcı uçakları

.746 5 Personel ve yük taşıma uçaklan

.746 6 Kurtarma uçakları

.746 7 Keşif uçakları

.746 9 Pilotsuz hava taşıtları (Güdümlü hava taşıtlan)
Diğer adı: Radyo ile kontrol edilen ve içinde insan olmayan 
uçaklar (drones)
Keşif ve savaş

.747 Motorlu kara taşıtları

.747 2 Personel taşıması için
Zırhlı personel nakil araçlarını 623.7475'de sınıflayın 

.747 22 Jipler ve benzeri taşıtlar

.747 23 Otobüsler

.747 24 Ambulanslar (cankurtaranlar)

.747 4 Malzeme nakil araçları



.747 5 Savaş taşıtlan
Örnek: Zırhlı arabalar, diğer zırhlı taşıtlar 

.747 52 Tanklar

.748 Hava yastıklı (hava amortisörlü) taşıtlar

.748 2 Hava yastıklı kara taşıtları

.748 4 Hava yastıklı suüstü taşıtları

.748 5 Hava yastıklı amfıbik (su ve kara) taşıtları

.749 Uzay araçlan

.75 Sağlık ve güvenlik mühendisliği
Sağlık mühendisliğini burada sınıflayın 

.751 Su temini

.753 Kanalizasyon arıtması ve yokedilmesi

.754 Çöp ve atıkların işlenmesi ve yok edilmesi

.76 Elektrik mühendisliği

.77 Kamuflaj ve gizlenme

.8 Deniz mühendisliği ve denizcilik
Deniz mühendisliği: Gemilerin, teknelerin ve bunların parçalannın 
mühendisliği
Gemi mühendisliğini, askeri su taşımacılığı ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Limanları, nhtımları, dış limanlan 627.2'de sınıflayın 

Deniz tesisleri için 623.64'e bkz.

ÖZET
623.81 Gemi mimarisi

.82 Denizcilik taşıtları

.83 Tersaneler

.84 Deniz taşıtlarının tekne kabukları

.85 Deniz taşıtlarının mühendislik sistemleri

.86 Deniz taşıtlarının donanımı ve aksesuvarları

.87 Deniz taşıtlarının enerji santralleri

.88 Denizcilik

.89 Seyir ve sefer

.81 Gemi mimarisi
Diğer adları: Deniz mimarisi, bahriye tasarımı
Aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin savaş gemileri için çelik 
paletlerin tasarımı 623.81252 (623.817765 ya da 623.81821 değil)

Aracın tasarımı
Belirli malzemelerin tasarımı
Tasarım testleri
Strüktürel (yapısal) analiz ve tasarım

623.812
623.818
623.819 
623.817



.810 287

.812

.812 04

.812 1-.812 9

Ölçüm
Tasanm testlerini 623.819’da sınıflayın 

Aracın tasarımı
Gemi teknesinin hidrodinamiğini [ci/:/623.8144] burada sınıflayın

Genel araç tiplerinin tasarımı
Temel numara olan 623.81204'e, 623.8202-623.8205’te 
623.820'yi izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin su altında 
kalabilecek araçların tasarımı 623.812045

Belirli tip araçların tasanmı
Temel numara olan 623.812'ye, 623.821-623.829’da 
623.82'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yelkenli gemilerin 
tasarımı 623.81223

Belirli parçalann ve ayrıntılann tasarımı 
623.84-623.87'ye alındı 
Gemi teknesinin

Gemi kısmının hidrodinamiği 623.812'ye alındı 

Yapısal analiz ve tasarım
Temel numara olan 623.817'ye, 624.171-624.177 arasında 624.17'yi 
izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin yapısal analiz 623.8171, enkaz 
incelemeleri 623.8176

Belirli malzemelerin tasarım
Temel numara olan 623.818',e 624.182-624.189’da 624.18'i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin çelik tasarımlan 623.81821

Tasanm testleri
Denizcilik taşıtları

Tersaneleri 623.83'de; su üstü hoverkraftlannı 629.324'de sınıflayın
Gemi mimarisi için 623.81’e; parça ve ayrıntılar için 623.84-
623.87'ye bkz.

ÖZET
623.820 01-.820 09 Standart altbölümler

.820 1-.820 7 [Modeller ve minyatürler, genel gemi tiplerinin model ve 
minyatürleri, belirli malzemelerden gemiler]

.821 Eski ve ortaçağ gemileri

.822 Rüzgar gücüyle hareket eden çağdaş gemiler

.823 Küçük ve orta büyüklükte motorlu gemiler

.824 Motorlu ticari gemiler ve fabrika gemileri

.825 Motorlu savaş gemileri

.826 Destek savaş gemileri ve diğer resmi gemiler

.827 Askeri olmayan sualtı gemileri

.828 Diğer motorlu gemiler

.829 Elle hareket eden ve römorklu gemiler
.820 01 Felsefe ve kuram
.820 02 Çeşitli

[.814] 

[.814 4]

.817

.818

.819

.82



.820 022 

[.820 022 8]

.820 028 

.820 028 8 

.820 03-.820 09 

.820 1

.820 104

.820 11-.820 19

Çizimler

Modeller ve minyatürler
Kullanmayın; her türlü deniz aracının model ve 
minyatürlerini 623.8201'de sınıflayın

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

Bakım ve onarım [eski 623.8208]

Standart altbölümler

Modeller ve minyatürler
Şişelerin içindeki gemileri 745.5928'de sınıflayın

Genel gemi tiplerinin model ve minyatürleri
Temel numara olan 623.820104'e, 623.8202-623.8205’de 
arasında 623.820'yi izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin 
yelkenli gemi modelleri 623.8201043

Belirli gemi tiplerinin model ve minyatürleri
Temel numara olan 623.8201'e, 623.821-623.829 arasında 
623.82'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin savaş 
gemilerinin modelleri 623.820152

623.820 2-623.820 5 Gemilerin genel tipleri
Kapsamlı eserleri 623.82'de, belirli malzemelerle yapılmış genel gemi tiplerini 
623.8207'de, belirli gemi tiplerini 623.821-623.829'da sınıflayın

.820 2 Küçük gemiler
Küçük yelkenli gemileri 623.8203'de; küçük su altı gemilerini 
623.8205'de; küçük motorlu gemileri 623.823'de sınıflayın

.820 23 Gezi (eğlence) gemileri
Örnek: Yatlar

.820 26 Çalışma (iş) gemileri

.820 3 Yelkenli gemiler

.820 4 Motorlu gemiler
Örnek: Kayaklı gemiler (kayakla su üzerinden giden küçük gemi), 
buharlı gemiler
Motorlu sualtı gemilerini 623.8205'de; küçük motorlu gemileri 
623.823'de sınıflayın

.820 5 Sualtı gemileri

.820 7 Belirli malzemelerden yapılmış gemiler
Belirli malzemelerden yapılmış gemi tekneleriyle sınırlı eserleri 
623.84'de sınıflayın

[.820 8] Bakım ve onanm
623.8200288'e alındı



.821 Eski ve ortaçağ gemileri
Örnek: Bireme (çift sıra kürekleri olan eski zaman gemisi), karavela, 
kadırga (çektirme), trireme (üç sıra kürekleri olan eski zaman gemisi)

.822

.822 3

.822 4

.822 5 

.822 6

623.822-623.829 Çağdaş gemiler
Kapsamlı eserleri 623.82'de sınıflayın

Rüzgar gücüyle hareket eden çağdaş gemiler
Rotorlu (gemide yelken görevi gören ve yerinde dönen dik silindir) 
gemiler dahil

Gezi (eğlence) gemileri
Örnek: Yelkenli yatlar

Ticari gemiler
Örnek: Sürat tekneleri

Savaş gemileri

İş (çalışma) gemileri
Örnek: Araştırma gemileri

Ticari gemiler için 623.8224'e bkz.

623.823-623.828 Motorlu gemiler
Kapsamlı eserleri 623.8204’de sınıflayın

.823 Küçük ve orta büyüklükte motorlu gemiler
Burada belirtilmeyen küçük ve orta boy motorlu gemileri 623.824- 
623.828'de sınıflayın

.823 1 Deniz motorları
Sürat motorlarını burada sınıflayın

.823 13 Dıştan (takma) motorlu gemiler

.823 14 İçten (sabit) motorlu gemiler
Örnek: Deniz uçakları, motorlu yatlar

.823 15 Sabit-takma motorlu gemiler

.823 2 Römorkörler

.823 4 Feribotlar

.824 Motorlu ticari gemiler ve fabrika gemileri
Tirol gemilerini 623.828'de sınıflayın 

.824 3 Yolcu gemileri
Feribotları 623.8234'de sınıflayın 

.824 32 Okyanus gemileri



.824 36

.824 5

.824 8

.825

.825 1

îç-su yollan gemileri 
Örnek: Nehir gemileri 

Yük (Kargo) gemileri
Örnek: Ambalajlanmamış yük taşıyan gemiler, şilepler, tankerler 

Fabrika gemileri
Örnek: Balina gemileri ve içinde konserve üretimi yapılan gemiler

Motorlu savaş gemileri
Destek savaş gemileri için 623.826'ya bkz.

Ağır deniz silahları 
Zırhlar ve silahlar

Deniz toplan için 623.418’e; doldurmak silahlar için 
623.45l'e bkz.

.825 2 

.825 3 

.825 4 

.825 5 

.825 6 

.825 7 

.825 72 

.825 74 

.825 8

.826 

.826 2 

.826 3 

.826 4 

.826 5 

.827

.828

623.825 2-623.825 8 Belirli savaş gemisi tipleri
Kapsamlı eserleri 623.825'de, ağır deniz silahlannı 623.825l'de sınıflayın 

Savaş gemileri 

Kruvazörler

Destroyerler ve destroyer koruyucuları 

Uçak gemileri 

Çıkartma gemileri 

Denizaltılar

Dizel motorlu ve elektrik motorlu denizaltılar 

Nükleer denizaltılar 

Hafif savaş gemileri 
Örnek: Torpidolar

Destek savaş gemileri ve diğer resmi gemiler 
Mayın döşeme ve mayın temizleme gemileri 

Polis gemileri, gümrük muhafaza gemileri, sahil koruma gemileri 

Hastane gemileri ve askeri nakliye gemileri 

Askeri malzeme gemileri

Askeri olmayan sualtı gemileri
Örnek: Batiskaflar, batisferler

Diğer motorlu gemiler
Örnek: Fener gemisi [eski 627.923], tarak dubalan, sondaj gemileri, 
buzkıranlar, tiroller



.829 Elle hareket eden ve römorklu gemiler
Örnek: Mavnalar, kanolar, bez veya deriyle kaplı sepet işi kayıklar, 
cankurtaran botları, sallar, sandallar, dubalar, römorklu kanal gemileri

.83 Tersaneler
Kuru havuzlar, yüzer kuru havuzlar [ikisi de eskiden 627.35] dahil

.842 

.843 

.843 2 

.843 3 

.844 

.845

.848

.85

.850 1 

.850 3 

.850 4 

.852 

.853 

.853 5

.853 7 

.854 

.854 2

623.84-623.87 Deniz taşıtlarının parçaları ve aynntılan
Belirli parçalan ve aynntılan [eski 623.814] burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 623.82'de sınıflayın

Deniz taşıtlarının gemi tekneleri
Gemi teknelerinin hidrodinamiğini 623.812'de sınıflayın

Yükseltmeler(yüksek kısımlar)

Madeni kısımlar
Kaynaklar ve perçinler 

gemi donanımı 

Marangozluk işleri

Marangozluk, seramik, birleşik malzemelerle inşa
Temel numara olan 623.845’e, 624.1832-624.1838’de 624.183'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin betonarme gemiler 623.8454

Dirençli yapım
Örnek: Çürümeye, ateşe dayanıklı yapımlar

Deniz taşıtlarının mühendislik sistemleri
Standart altbölümler için 623.85001-623.85009'u kullanın 

Enerji santrallan için 623.87'ye bkz.

Mekanik sistemler 

Elektrik sistemleri 

Elektronik sistemler 

Elektrik aydınlatması 

tklimlendirme ve ısı denetimleri 
Soğutma

Buzdolapları dahil 

Isıtma ve iklimlendirme 

Su temini ve temizlik 
İçilebilir su



.854 3 Deniz suyu
Temizlik ve yangın söndürmede kullanılır 

.854 6 Temizlik
Temizlik için kullanılan deniz suyunu 623.8543’de sınıflayın

.856 iletişim sistemleri
Temel numara olan 623.856'ya, 623.731-623.737’de 623.73'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bayrak sistemleri 623.85612

.86 Deniz taşıtlarının donanımı ve aksesuvarları
İşaret fenerleri, komalar, diğer taşınabilir ışıklar dahil
Donanım ve aksesuvarların kullanımını 623.88'de sınıflayın

.862 Vites ve donanım
Örnek: Çapalar, halatlar, kordonlar, direkler, dümenler, yelkenler, 
serenler

.863 Denizcilik araçlan

.865 Güvenlik donanımı
Örnek: Yangın söndürme, can kurtarma donanımı
Deniz güvenliği teknolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 623.888'de 
sınıflayın

.866 Mobilya

.867 Yük (kargo) taşıma donanımı
Yük (kargo) taşımacılığını 623.888l'de sınıflayın

Sahil bölgesinde yük (kargo) taşıma donanımı için ayrıca 627.34'e 
bkz.

.87 Deniz taşıtlarının enerji santrallan
Deniz mühendisliğini burada sınıflayın

.872 Belirli motor türleri
Bu numaranın motorlar ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 623.87'de sınıflayın

.872 2 Buhar motorlan

.872 3 içten yanmalı motorlar
Sabit ve takma
Temel numara olan 623.8723'e, 621.433-621.437 arasında 
621.43'ü izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin dizel motorları 
623.87236

.872 6 Elektrik motorları

.872 7 Güneş motorlan

.872 8 Nükleer motorlar

.873 Motorun ekleri
Örnek: Kazanlar, bomlar, pervaneler, pompalar, şaftlar



.874 Yakıtlar

.88 Denizcilik
Seyir ve sefer için 623.89'a hkz.

[.880 289] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; 623.888'de sınıflayın

.881 Genel gemi tiplerinin kullanımı
Temel numara olan 623.88l'e, 623.8202-623.8205’te 623.820'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin küçük gemilerin kullanımı 
623.8812
Belirli gemi tiplerinin kullanımını 623.882'de, genel gemi tiplerinin 
kullanımında güvenlik ve ilgili konulan 623.888'de sınıflayın

.882 Belirli gemi tiplerinin kullanımı
Temel numara olan 623.882'ye, 623.821-623.829’da 623.82'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin motorlu ticari gemilerin 
kullanımı 623.8824
Belirli gemi tiplerinin kullanımında güvenlik ve ilgili konuları 
623.888'de sınıflayın

.888 Belirli konular
Deniz güvenliği teknolojisini burada sınıflayın

Güvenlik donanımı için 623.865'e hkz.

.888 1 Deniz taşıtlannın yükleme ve boşaltılması
Yük (kargo) taşınmasını burada sınıflayın

.888 2 Halatların ve kabloların düğümlenmesi ve eklenmesi
Ekleme ve düğümleme ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
kampçılıkta düğümleme 796.545

.888 4 Çarpışmanın ve karaya oturmanın önlenmesi
Yol kuralları dahil

.888 5 Enkaz çalışmaları
Deniz mimarisinde enkaz çalışmalarını 623.8176'da sınıflayın

.888 6 Yangın söndürme teknolojileri
Yangın söndürme cihazlarının imalatı için ayrıca 623.865'e 
bkz.

.888 7 Kurtarma operasyonları

.89 Seyir ve sefer
Rota seçimi ve belirlenmesi
Çarpışmayı ve karaya oturmayı önlemek için yapılan seyir işlemlerini 
623.8884'de sınıflayın



.892

.892 021 2

.892 2

.892 209

.892 23-.892 27

.892 29

.892 3 

.892 9

.892 909

.892 91-.892 99

.893

Jeodenizcilik
Jeodenizcilikte kullandan elektronik yardımcılar için 623.893'e 
hkz.

Tablolar, formüller, özellikler
Med ve cezir tablolarım 623.8949'da sınıflayın 

Kaptanlık ve kılavuzluk
Bilinen konumlardaki nesnelerin görsel olarak izlenmesi yoluyla 
geminin konumlandırılması

Belirli deniz limanları ve kıyılarında kaptanlık ve kılavuzluk 
için 623.8929'a hkz.
Tarihi ve kişilere göre ele alış

Belirli okyanuslarda ve kıtalararası denizlerdeki coğrafi 
ele alışlan 623.89223-623.89227'de, belirli iç sulardaki 
coğrafi ele alışları 623.89229'da, belirli deniz limanlan ve 
kıyılardaki coğrafi ele alışları 623.8929'da sınıflayın

Belirli okyanuslarda ve kıtalararası denizlerde kaptanlık ve 
kılavuzluk

Temel numara olan 623.8922'ye, 2. Tablo’dan 163-167 
—16'yı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Kuzey 
Denizi'ndeki kılavuzluk 623.8922336

Belirli iç sularda kaptanlık ve kılavuzluk
Temel numara olan 623.89229'a, 2.Tablo’dan 4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Büyük Göllerde kılavuzluk 
623.8922977

Kaba kumpas (parakete hesabı)
Belirli deniz limanlan ve kıyılannda kaptanlık ve kılavuzluk

Limana girme ve liman kaptanlığı ve kılavuzluğunu burada 
sınıflayın

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 623.89291-623.89299'a hkz.

Coğrafi ele alış
Temel nuniara olan 623.8929'a, 2.Tablo’dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İskandinavya'da liman kaptanlığı 
623.892948; ancak belirli okyanuslar ve kıtalararası denizleri 
kapsamlı olarak işleyen limana giriş ve liman kaptanlığı ve 
kılavuzluğunu 623.89223-623.89227’de sınıflayın

Jeodenizcilikte kullanılan elektronik yardımcılar
Jeodenizcilikte kullanılan elektronik yardımcılar ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Jeodenizcilikte kullanılan elektronik olmayan yardımcılar için 
623.894'e hkz.

623.893 2-623.893 3 Yön ve konum bulma aygıtları 
Kapsamlı eserleri 623.893'de sınıflayın 

.893 2 Radyo araçları
Örnek: Pusulalar, loran, radyo



.893 3 Mikrodalga araçlan
Örnek: Seyir radan, radar, şoran 

.893 8 Ses aygıtlan
Sonar, diğer yankı ve ses ölçümü aygıtları

.894 Jeodenizcilikte kullanılan elektronik olmayan yardımcılar

.894 2 Deniz fenerleri
Deniz fenerleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri 387.155'de, deniz 
fenerleri inşaatlannı 627.922'de sınıflayın

.894 3 Fener gemileri
Fener gemilerinin yapımını 623.828’de sınıflayın

.894 4 İşaret farları, şamandralar, gündüz işaretleri
İşaret farları, şamandralar, gündüz işaretlerinin yapımını 
627.924'de sınıflayın

.894 5 Işık listeleri

.894 9 Med ve cezir tabloları

624 İnşaat mühendisliği
Peyzaj mimarisinin mühendisliği dahil 
İnşaat mühendisliğini burada sınıflayın
İnşaat mühendisliğinin belirli dallarını 625-629'da, binaların inşa edilmesini 
690'da sınıflayın

Askeri inşaat mühendisliği için 623.047'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 624.1 ile 624; 690 ile 624

ÖZET
624.01-.09 Standart altbölümler

.1 Strüktürel mühendislik ve yeraltı inşaatları

.2 Köprüler

.3 Belirli köprü tipleri

.4 Tüp biçiminde ve kutu-kirişli köprüler

.5 Asma köprüler

.6 Kemerli köprüler

.7 Birleşik köprüler

.8 Hareketli köprüler

[.029 9] Emek, zaman, malzeme tahminleri
Kullanmayın, 624.1042'de sınıflayın 

.068 5 Üretimin yönetimi [eskiden 658.5]

.1 Strüktürel mühendislik ve yeraltı inşaatları
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin barajların 
strüktürel mühendisliği 627.8

Bkz. Kılavuz 624.1 ile 624



ÖZET
624.101-.109 Standart altbölümler

.15 Temel mühendisliği ve mühendislik jeolojisi

.16 Temellerin dışındaki destekleme yapıları

.17 Yapısal analiz ve tasarım

.18 Belirli malzemelerin tasarım ve inşaatı

.19 Yeraltı inşaatları

.101 Felsefe ve kuram
Yapısal analiz ve tasanmı 624.17'de sınıflayın 

[.102 99] Emek, zaman, malzeme tahminleri
Kullanmayın; 624.1042'de sınıflayın

.104 Özel konular

. 104 2 Emek, zaman, malzeme tahminleri
Hesap kontrolü ile ilgili disiplinlerarası eserleri 692.5'de sınıflayın

. 15 Temel mühendisliği ve mühendislik jeolojisi

.151 Mühendislik jeolojisi
Yapılan destekleyen toprakların (temel toprakları) özelliklerini burada 
sınıflayın

.151 09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Toprak incelemelerini 624.1517'de sınıflayın

.1513 Kaya ve toprak mekaniği

.151 32 Kaya mekaniği

.15136 Toprak mekaniği
Drenaj özellikleri, geçirgenlik, sürekli donmuş toprak dahil

.151 362 Sağlamlaştırma (Konsolidasyon)

.151363 Dengeleme (Stabilizasyon)

.1514 Toprak içeriği analizi

.1517 Toprak incelemeleri
Temel numara olan 624.1517'ye, 2.Tablo’dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japonya'nın toprak incelemeleri 624.151752
Mühendislik sorunları üzerinde odaklaşmayan genel toprak 
incelemelerini 631.47'de sınıflayın

624.152-624.158 Temel mühendisliği
Kapsamlı eserleri 624.15'de, temellerle ilgili mühendislik jeolojisini 
624.15l'de sınıflayın



.153

Hafriyat
Patlamalar, payandalar dahil 
Toprak işlerini burada sınıflayın 
Toprak setleri 624.162'de sınıflayın

Temel malzemeleri
Temel numara olan 624.153'e, 620.12-620.19 arasında 620.1'i izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin demir 624.1537
Belirli temel tipleri için kullanılan temel malzemelerini 624.154- 
624.158'de sınıflayın

624.154-624.158 Belirli temel tipleri
Kapsamlı eserleri 624.15'de sınıflayın

.154 Yığma temeller (kazıklı temeller)

.156 Yüzer temeller
Örnek: Konsol ve platform temeller

.157 Sualtı temelleri
Keson ve koferdam (batarya) temeller dahil

Sualtı inşaat işlemleri için ayrıca 627.702'ye bkz.

.158 Rıhtım temelleri

. 16 Temellerin dışındaki destekleme yapılan
Örnek: Ayaklar, payandalar

.162 Toprak setler

. 164 Istinad duvarları

.17 Yapısal analiz ve tasanm
Yapısal analiz ve tasanm, yapısal teori ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin hava 
taşıtlarının yapısal analizi 629.1341

.171 Yapısal analiz
Belirli yapısal elemanlann analizini 624.1772-624.1779'da sınıflayın 

Yükler için 624.172'ye, gerilim ve zorlanma için 624.176'ya hkz.

.1712 Grafik statik

,\1\ 7) Statik belirlilik ve belirsizlikler
Statik olarak belirsiz yapılar dahil 

.171 4 Sapmalar



.171 5

.172

.175

.176

.1762

.177

.177 1

Momentler ve moment dağılımı

624.172-624.176 Yükler, gerilimler, zorlanmalar
Kapsamlı eserleri 624.171'de; belirli yapısal elemanların yüklerini, gerilim ve 
zorlanmalarını 624.1772- 624.1779'da sınıflayın

Yükler
Rüzgâr yükleri için 624.175’e bkz.

Rüzgâr yükleri

Gerilim ve zorlanmalar (Deformasyon)
Yükler, rüzgâr, titreşim, sadme, patlama, ısı değişikliklerinden 
kaynaklanan
Enkaz çalışmalannı burada sınıflayın 

Deprem mühendisliği

Yapısal tasanm ve belirli yapısal elemanlar 
Analizi 624.171'de sınıflayın 

Yapısal tasanm
Belirli yapısal elemanların tasarımı için 624.1772-624.1779'a, 
belirli malzemelerle tasarım için 624.18'e bkz.

.177 2 

.177 23 

.177 3 

.1774 

.1775 

.177 6 

.177 62 

.177 65 

.1779

624.177 2-624.177 9 Belirli yapısal elemanların tasarımı ve inşası
Belirli madeni yapısal elemanları [eski 624.182] burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 624.17'de, metal dışı belirli diğer malzemelerden belirli 
yapısal elemanların tasarımını 624.18'de sınıflayın

Kirişler, kuşaklar, levhalar, kolonlar, silindirler

Kirişler ve kuşaklar

Traversler ve çerçeveler

Kablolar, teller, demirler, çubuklar

Kemerler ve kubbeler

İskeletler ve levhalar

İskeletler

Levhalar

Sandviç ve bal peteği inşaatlar
Belirli sandviç ve balpeteği inşaatları 624.1772-624.1776'da 
sınıflayın

Belirli malzemelerin tasanm ve inşaatı



.182 1

.182 2-.182 9

Metaller
Belirli madeni yapısal elemanlar 624.1772-624.1779'a alındı 

Demir ve çelik (demirli metaller)

Demir dışı metaller

.183

.183 2

.183 3 

.183 4

.18341

.183412 

.183 414 

.183 42-. 183 49

.183 6 

.183 8 

.184 

.189

.192

.193

.194

Temel numara olan 624.182'ye, 620.182-620.189 arasında 
620.18'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin alüminyum inşaat 
624.1826

Duvarcılık, seramik, ilgili malzemeler
Taş

Yapay taşlar, örneğin beton tuğlalar dahil 
Çimento 
Beton

Beton ve briket tuğlaları 624.1832'de sınıflayın 
Görünen beton için ayrıca 721.0445'e hkz.

Betonarme (Ferrobeton)
Belirli bir betonarme yapısal elemanı 624.18342-624.18349'da 
sınıflayın
Öngerilmeli beton
Önceden dökülmüş beton

Belirli beton yapı elemanları
Temel numara olan 624.1834'e, 624.1772-624.1779 arasında 
624.177'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin beton kabuklar 
624.183462

Tuğla ve kiremit
Cam

Ahşap ve ahşap levhalar 
Diğer malzemeler

Temel numara olan 624.189'a, 620.191-620.199 arasında 620.19'u 
izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin plastik kullanılan tasarımlar 
624.18923

Yeraltı inşaatları
Havalandırmayı burada sınıflayın
Yüzey altı madenciliği 622.2'de, yeraltındaki atık imha tesislerinin 
inşaatını 628.44566'da sınıflayın

Dağ tünelleri
Tüneller

Dağ tünelleri için 624.192'ye; sualtı tünelleri için 624.194'e hkz. 
Sanatsal yönleri 725.98'de sınıflayın 

Sualtı tünelleri



Köprüler
Sanatsal yönleri 725.98'de sınıflayın 

Belirli köprü tipleri için 624.3'e bkz.

Bakım ve onanm
Kullanmayın; 624.28'de sınıflayın

Yapısal analiz ve tasanm

Yükler, gerilim ve zorlanmalar
Belirli yapısal elemanlar ve malzemenin yüklerini, gerilim ve 
zorlanmalannı 624.257'de sınıflayın

Taban sistemleri

Temeller

Yapısal elemanlar ve malzemeler
Taban sistemleri için 624.253'e; temeller için 624.254'e bkz.

İnşaat, bakım, onarım 

Taban sistemleri
Köprülerin taban sistemleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Taban sistemlerinin yapısal analizi ve tasarımı için 624.253'e bkz.

Temeller
Köprülerin temel sistemleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Temel sistemlerinin yapısal analiz ve tasarımı için 624.254'e bkz.

Belirli köprü tipleri
Tüp biçimindeki köprüler için 624.4'e; kemerli köprüler için 624.6'ya; 
bileşik köprüler için 624.7'ye; hareketli köprüler için 624.8'e bkz.

[.202 88]

.25

.252

.253

.254

.257

.28

.283

.284

.32

.33

.35

624.32-624.35 Ayaklar arasındaki açıklığın uzun olduğu köprüler 
Kapsamlı eserleri 624.3'de sınıflayın 

Asma köprüler için 624.5'e bkz.

Ahşap ayaklı köprüler 

Çok dayanıklı köprüler
İkiden fazla destek üzerinden kesintisiz olarak uzanan kirişler, kuşaklar, 
traverslerden oluşan köprüler

Ahşap ayaklı köprüler için 624.32'ye bkz.

Konsol köprüler



.37

.38

Kiriş köprüler
Örnek: Kapalı, merdivenli, anot-kiriş köprüler; Bailey köprüleri
Ayak aralıkları geniş kiriş köprüleri 624.32-624.35'de sınıflayın

Kutu-kirişli köprüler için 624.4'e; anot-kirişli sma köprüler için 
624.5'e hkz.

.63

.67

.7

625

Makas kirişleriyle desteklenmiş köprüler
Ayak aralıkları uzun makas kirişli köprüleri 624.32-624.35'de sınıflayın

.4 Tüp biçiminde ve kutu-kirişli köprüler

.5 Asma köprüler
Örnek: Anot-kirişli asma köprüler

[.52-.55] Eski ve çağdaş asma köprüler
Numara kullanılmıyor; 624.5'de sınıflayın

.6 Kemerli köprüler
Makas kirişli kemerli köprüleri burada sınıflayın

Taş köprüler 

Metal köprüler

Bileşik köprüler
Belirli tipte bir bileşik köprüyü, tiple birlikte sınıflayın. Örneğin anot-kirişli 
asma köprüler 624.5

.8 Hareketli köprüler

.82 Döner köprüler

.83 Açılır köprüler
Diğer adları: Açılır çekilir köprü, döner köprü

.84 Dikine kalkar köprüler

.86 Taşıyıcı köprüler

.87 Pontonlu (dubalı) köprüler

Demiryolları, karayolları, yol mühendisliği
Genel yaklaşım: Planlama, analiz, tasarım, inşaat
Askeri taşıma mühendisliğini 623.6'da, tünel mühendisliğini 624.193'de, köprü 
mühendisliğini 624.2'de sınıflayın



ÖZET
625.1 Demiryolları

.2 Demiryolu cer malzemesi

.3 Eğimli, dağlık, gemi demiryolları

.4 Hızlı ulaşım sistemleri

.5 Kablolu ve havai demiryolları

.6 Yüzey rayları ve tramvay sistemleri

.7 Yollar

.8 Yapay yol yüzeyleri

L Demiryolları
Özel amaçlı demiryolları ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Geniş, dar, standart uzaklıktaki demiryolları ile ilgili kapsamlı eserleri burada
sınıflayın
Demiryollarının elektrifikasyonunu 621.33'de sınıflayın

Demiryolları cer malzemesi için 625.2'ye; özel amaçlı demiryolları için 
625.3-625.6'ya hkz.

Felsefe ve kuram

Çeşitli

Modeller ve minyatürler
Kullanmayın, 625.19’da sınıflayın 

Bakım ve onarım
Kullanmayın, 625.17'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Tek raylı demiryolları
Yükseltilmiş tek raylı sistemleri 625.44'de sınıflayın

Arazi ölçümü ve tasarım
Örnek: Nihai yer incelemeleri, eğimlerin, virajların, demiryolunun 
geçeceği arazinin belirlenmesi

.100 1 

.100 2 

[.100 228]

[.100 288]

.100 3-.1009 

.103

625.12-625.16 Daimi yollar
Kapsamlı eserleri 625.1'de sınıflayın

.12 Toprak işleri

. 122 Mühendislik jeolojisi
Temel topraklarının ölçümleri, test ve analizleri; toprak ve kaya 
mekaniği dahil

.123 Yol yatağının hazırlanması
Örnek: Hafriyat



.13

.141

.143

.144

.146

.147

.15

.16

.163

.165

.17

.18

.19

.2

[.202 28]

Koruyucu yapılar
Örnek: Kar parmaklıkları, sabit kar sığınakları, istinad duvarları 

Yollar
Raylar ve rayların bağlantıları için 625.15'e; yol aksesuvarları için 
625.16'ya hkz.

Balast (kırma taş)

Bağlantılar (traversler) ve bağlantı levhaları 

Yol yapımı
Tek raylı yolların yapımını 625.146'da, buz yüzeyindeki yolların 
yapımını 625.147'de sınıflayın

Tek raylı yollar

Buz yüzeyindeki yollar

Raylar ve rayların bağlantıları

Yol aksesuvarları

istasyondaki yan hatlar ve kesişmeler
Makas göbekleri, makaslar, yan hatlar dahil

Kontrol mekanizmaları 
Örnek: Sinyaller, işaretler

Bakım ve onarım
Örnek: Kar kaldırma işlemleri

Demiryolu bahçeleri (İstasyon yerleşimleri)

Model ve minyatür demiryolları ve trenler

Demiryolu cer malzemesi
Belirli tipteki demiryolu arabalan, iki raylı yollar için cer malzemesi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Özel amaçlı demiryollarına ait cer malzemesini 625.3-625.6'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 629.046 ile 388

Modeller ve minyatürler
Kullanmayın; 625.19'da sınıflayın

625.21-625.26 İki raylı yollar için 
Kapsamlı eserleri 625.2'de sınıflayın

.21 Hareket dişlileri
Örnek: Dingiller, yaylar, tekerlekler, yataklar
Belirli vagon türleri içn hareket dişlilerini burada sınıflayın



.261

.262

.263

.265 

.266 

.266 2 

.266 4 

.27 

.28

.3

.32

.33

.39

625.22-625.24 Belirli vagon tipleri
Kapsamlı eserleri 625.2'de, belirli vagon tipleri için hareket dişlilerini 
625.21'de, belirli vagon tipleri için aksesuvar donanımını 625.25'de sınıflayın

Çalışma vagonları (Gelir getirmeyen cer malzemesi)
Örnek: Kabinler, el arabalan, demiryolu kar süpürücüleri

Yolcu treni vagonları
Örnek: Vagonlar, bagaj arabalan, yemek vagonları, yataklı vagonlar

Yük vagonlan
Örnek: Kapalı yük vagonları, açık vagonlar, soğutmalı vagonlar, tank 
vagonlar

Aksesuvar donanımı
Örnek: Frenler, tamponlar, bağlayıcılar
Belirli vagon tipleri için aksesuvar donanımını burada sınıflayın

Lokomotifler
Hareket dişlilerini 625.21'de, aksesuvar donanımını 625.25'de sınıflayın 

Buharlı lokomotifler 

Gaz-türbinli lokomotifler

Elektrikli lokomotifler
Dize/ elelarildi lolcomotifler için 6252662'ye b/cz.

Hava-sıkıştırmalı lokomotifler 

Dizel ve yarı-dizel lokomotifler 
Dizel-elektrikli lokomotifler 

Dizel hidrolik lokomotifler 

Mekanik işletim 

Tek raylı cer malzemesi

625.3-625.6 Özel amaçlı demiryolları
Yol yataklarını, yolları ve aksesuvarları, cer malzemesini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 625.1'de, maden demiryollarını 622.66'da sınıflayın

Eğimli, dağlık, gemi demiryolları
Kablolu dağ demiryolları 
Dişli tekerlekli (raylı) demiryolu
Gemi 'demiryolları'



.4 Hızlı ulaşım sistemleri
Oluklu sistemler dahil

Yüzey sistemleri için 625.6'ya bkz.

.42 Yeraltı demiryolları (Metrolar)

.44 Yükseltilmiş demiryolları
Yükseltilmiş tek raylı sistemler dahil

.5 Kablolu ve havai demiryolları
Kahlolo dağ demiryolları için 625.32'ye bkz.

.6 Yüzey rayları ve tramvay sistemleri
Kent içi ve yerel hafif sistemler

.65 Yol yatakları, yollar, aksesuvarlar

.66 Tramvaylar ve troleybüsler
Atlı tramvaylar dahil

.7 Yollar
Karayollannı, sokaklan burada sınıflayın
Hemzemin geçitleri (demiryolu kesişmelerini) 625.163'de sınıflayın 

Yapay yol yüzeyleri için 625.8'e bkz.

[.702 88] Bakım ve onarım
Kullanmayın, 625.76'da sınıflayın 

[.702 89] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın, 625.7042'de sınıflayın

.704 Özel konular

.704 2 Güvenlik mühendisliği

.72 Arazi ölçümü ve tasarım

.723 Arazi ölçümü
Örnek: Nihai yer incelemeleri
Toprak incelemelerini 625.732'de sınıflayın

.725 Tasarım
Seviye ve eğimlerin belirlenmesi dahil

.73 Toprak işleri

.732 Mühendislik jeolojisi
Arazi ölçümleri, testler, temel topraklarının analizi; toprak ve taş 
mekaniği dahil



.733 Temel hazırlığı
Hafriyat dahil

.734 Drenaj
Mecralar, arklar, hendekler, oluklar, borular dahil 

Kanallar için 625.7342'ye hkz.

.734 2 Kanallar

.735 Yüzeyaltı karayolu malzemesi

.74 Toprak yollar
Stabilize ve stabilize olmayan 
Toprakla stabilizasyon işlemi dahil

Toprak yolların kaplanması için 625.75'e hkz.

.75 Toprak yolların kaplanması

.76 Bakım ve onarım
Burada belirtilmeyen bakım ve onarımı konuyla birlikte, l.Tablo’dan 
0288 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin yol kenarındaki alanların 
bakımı 625.770288, orman yollarının bakım ve onarımı 634.93

.761 Hasarlar ve onarımı
Örnek: Kaplamanın yenilenmesi, banketlerin onarımı

.763 Kar ve buz denetimi için önlemler
Örnek: Kar küreme aletlerinin, kar çitlerinin kullanılması
Belediyeler tarafından yapılan kar ve buz kaldırma çalışmalarını [eski 
628.466] burada sınıflayın

.77 Yol kenarındaki alanlar
Örnek: Park yerleri, piknik alanları, dinlenme alanları 
Yol kenarı bitkilerinin dikimi ve bakımı dahil

.79 Buzlu geçitler, trafik kontrol donanımı, yol kenarındaki koruyucu
engeller

Yolların aydınlatılması için 628.95'e hkz.

.792 Buzlu geçitler
Kar ve buzun yoğun olduğu yolları burada sınıflayın

.794 Trafik kontrol donanımı
Örnek: İşaretler, sinyaller, semboller

.795 Yol kenarındaki koruyucu engeller
Örnek: Ayırıcılar, parmaklıklar
Kar çitlerini 625.763'de, kaldırım taşlarını 625.888'de sınıflayın

m



.8 Yapay yol yüzeyleri
Genel yaklaşım: Tasarım, inşaat, malzemeler
Yol döşemesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Burada yer almayan kaplama yüzeylerini yüzeyle birlikte sınıflayın. Örneğin 
havaalanı kalkış pistleri 629.13634

[.802 88] Bakım ve onarım
Kullanmayın; 625.76'da sınıflayın

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.88

.881-.886

625.81-625.86 Belirli malzemelerden yol kaplaması
Kapsamlı eserleri 625.8'de, belirli malzemelerden kaldırımları 625.881- 
625.886'da sınıflayın

îri ve yassı sokak taşları

Tuğla ve taş
Çakıl ve kırma taş kaplamalar dahil

iri ve yassı sokak taşları için 625.81'e hkz.

Ahşap

Betonlar
Bitümlü (zift) betonlar için 625.85'e hkz.

Bitümlü betonlar
Örnek: Asfalt, katran, bitümlü beton 

Makadam (şose) için 625.86'ya hkz.

Makadam ve kırık taşla çakıl ve kumdan yapılmış yol yüzeyleri 

Kaldırımlar ve yardımcı yollar

Belirli malzemelerden kaldırımlar
Temel numara olan 625.88'e, 625.81-625.86’da 625.8'i izleyen 
numaraları ekleyin.Örneğin tuğla kaldırımlar 625.882

.888 Kaldırım kenarı taşları

.889 Yardımcı yollar
Örnek: Garaj yolları, park cepleri

Kaldırım kenarındaki taşlar için 625.888'e hkz.

[626] [Kullanılmıyor]
En son 14. basımda kullanıldı



627 Hidrolik (Su) mühendisliği
Yeryüzünün doğal sularından yararlanma ve onlan denetleme ile uğraşan 
mühendislik dalı
Hidrolik yapıları, su kaynağı mühendisliğini burada sınıflayın
Okyanus mühendisliği ile ilgili kapsamlı eserleri 620.4162'de, su arzı 
mühendisliğini 628.1'de sınıflayın

ÖZET
627.04 [Hidrodinamik ve eğlence amacıyla yararlanılan sular]

.1 İç su yolları

.2 Doğal limanlar, limanlar, dış limanlar

.3 Liman tesisatı

.4 Sel kontrolü

.5 Islah, sulama, ilgili konular

.7 Sualtı işlemleri

.8 Barajlar ve su depoları

.9 Diğer hidrolik yapılar

.04 Özel konular

.042 Su yollannın ve su kütlelerinin hidrodinamiği

.046 Eğlence amacıyla yararlanılan sular

.1 İç su yolları
Tarama (tarakla temizleme) ve ilgili işlemleri 627.7'de sınıflayın

.12 Nehirler ve akarsular
Kanallara yöneltilmiş nehirleri 627.13'de sınıflayın

.122 Mil ve çökelti
Genel yaklaşım: Ölçüm, analiz, önleyici tedbirler

.123 Su yolunu değiştirme
Örnek: Baraj inşaatları

. 124 Nehir ağızları ve haliçler

. 125 Nehirlerin ve akarsuların uygulamalı dinamiği

. 13 Kanallar
Kanallara yöneltilmiş nehirleri, kanallar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Kanalları taşıyan tünelleri 624.193'de, kanalları taşıyan köprüleri 624.2'de, 
sulama kanallarını 627.52'de sınıflayın

[. 130 288] Bakım ve onarım
Kullanmayın, 627.136'da sınıflayın

.131 Arazi ölçümleri ve tasanm



.132 Toprak işleri
Örnek: Temizleme ve kazma, taş kesme

. 133 Nehir ve akarsu kenarlannın korunması ve sağlamlaştırılması

. 134 Kanallar için su arzı

.135 Yardımcı donanımlar

.135 2 Yükseltme-alçaltma havuzları, kapılar, savaklar

.135 3 Yükselticiler, eğimler, rampalar

. 136 Bakım ve onarım

.137

.138

.14

[.17]

.22

.23

.24

627.137-627.138 Belirli tipte denizcilik kanalları
Kapsamlı eserleri 627.13'de, belirli tipteki kanalların mühendislik ve inşaatına 
ilişkin aynntılan 627.131- 627.136’da sınıflayın

Gemi kanallan

Mavna kanalları

Göller

Yüzeyaltı suları
628.114'e alındı

Doğal limanlar, limanlar, dış limanlar
Tarama (tarakla temizleme) ve ilgili işlemleri 627.7’de sınıflayın 

Liman tesisatları için 627.3'e bkz.

Demirleme ve palamar yerleri
Süper tankerler için yapılan palamar yerleri dahil
Serbest duran palamar ve demirleme yapılannı 627.32'de sınıflayın

Kanallar ve serbest geçitler 

Koruyucu yapılar
Örnek: Dalgakıranlar, iskeleler, rıhtımlar

Liman tesisatı
Sanatsal yönleri 725.34'de sınıflayın

Denizcilikte yardımcı öğeler için 627.92'ye bkz.

627.31-627.34 Belirli tip yapılar ve donanım
Kapsamlı eserleri 627.3'de, küçük gemi tesislerindeki belirli tip yapıları 
627.38'de sınıflayın



.31 Doklar
İskeleleri, rıhtımları, yük iskelelerini burada sınıflayın

[.312-.313] Belirli dok tipleri
Numara kullanılmıyor; 627.3l'de sınıflayın

Serbest duran demirleme ve palamar yapıları 

Liman binaları

.32

.33

.34 Yük (kargo) taşıma araçları
Gemi bordasına yük (kargo) taşıma araçları için ayrıca 623.867'ye 
hkz.

[.35] Diğer terminal tesisleri
Numara kullanılmıyor, 627.3'de sınıflayın
Onarım havuzları, yüzen onarım havuzları 623.83'e alındı

.38 Küçük gemi tesisatı (Marinalar)

.4 Sel kontrolü

Selin neden olduğu yıkımla ilgili çalışmalar dahil
Baraj ve su depolarının sel kontrolü için kullanımını burada [eskiden 627.8] 
sınıflayın
Sel kontrolü için baraj ve su depoları inşasını 627.8'de; belirli tip yapılarla 
ilgili sel kontrolü ve enkaz çalışmalarını yapıyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
köprülerde selin neden olduğu yıkımlar 624.2

.42 Sel engelleri
Örnek: Bentler, setler, rıhtımlar

.44 Su depolama
Göllerde, göletlerde, havuzlarda

.45 Su yolunun değiştirilmesi
Doğal kanalların genişletilmesi ve yardımcı kanalların açılması yoluyla

.5 Islah, sulama, ilgili konular

Toprak yitimi (erozyon) ve kontrolü ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınflayın
Tarımsal toprakların yitimi ve kontrolünü 631.45'de, tarımsal toprakların 
ıslahını 631.6'da, yeniden bitkilendirme ve yüzey madenleri ıslahını 631.64'de 
sınıflayın

.52 Sulama
Sulama kanallarının yapımı ve kullanımını burada sınıflayın
Bu numaranın toprak ıslahı, toprak yitimi (erozyon) ve kontrolü ile ilgili 
kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 627.5'de sınıflayın
Sulama amaçlı baraj ve su deposu mühendisliğini 627.8'de sınıflayın



.54

.56

.58

Drenaj ve denizden ıslah
Hollanda'da bulunan ve deniz seviyesinden aşağıda, denizden setlerle 
ayrılarak kurutulmuş olan tarlalar dahil

Yeraltı sularının yapay olarak yeniden doldurulması [eskiden 628.114]
Eski başlık; Su ıslahı
Yeraltı sularının mühendisliği ile ilgili kapsamlı eserleri 628.114'de 
sınıflayın

Kıyı koruması ve ıslahı
Örnek: Kum tepelerinin dengelenmesi, rıhtım inşaatı 
Kumsal erozyonunu ve kontrolünü burada sınıflayın 
İç sulardaki kum tepelerinin dengelenmesini 631.64'de sınıflayın 

.7 Sualtı işlemleri 

.700 1 Felsefe ve kuram

.700 2 Çeşitli
[.700 288] Bakım ve onanm

Kullanmayın, 627.705'de sınıflayın 
.700 3-.700 9 Standart altbölümler

627.702-627.705 Genel konular 
Kapsamlı eserleri 627.7'de sınıflayın 

.702 Sualtı inşaatı

.703 Kurtarma operasyonları

.704 Araştırma çalışmaları

.705 Bakım ve onanm çalışmaları

.72 Dalma
Dalma ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

Dalma sporu için 797.2'ye hkz.

.73 Tarama

.74 Yıkma

.75 Delme

.8 Barajlar ve su depoları
Belirli amaçlar için baraj ve su deposu mühendisliğini burada sınıflayın
Sel kontrolü için baraj ve su depolarının kullanılması 627.4'e alındı
Barajların ye su depolarının belirli şekildeki kullanımını, kullanımla birlikte 
sınıflayın. Örneğin su depolama ve koruma 628.132

.802 8 Yardımcı teknikler, işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 627.8l'de sınıflayın



Malzemeler, toprak işleri, planlama, arazi ölçümleri
Belirli tip barajlar için malzeme, toprak işleri, planlama, arazi ölçümlerini 
627.82-627.85'de; depolar için malzeme, toprak işleri, planlama, araz; 
ölçümlerini 627.86'da; yardımcı yapılar için malzeme, toprak işleri, 
planlama, arazi ölçümlerini 627.88'de sınıflayın

.82

.83

.84

.85

.86

.88

.882

.883

.9

.92

.922

[.923]

.924

.98

627.82-627.85 Belirli baraj türleri
Kapsamlı eserleri 627.8'de; belirli baraj türlerinin yardımcı yapılannı 
627.88'de sınıflayın

Taş barajlar

Kaya ve toprak dolgu barajlar 

Hareketli barajlar
ÖmekıKapaklı barajlar, destekli kapaklı barajlar (demir payandalı oynak 
kapaklı barajlar)

Metal barajlar

Su depolan
Çamurlanma kontrolü dahil
Depoların yardımcı yapılarını 627.88'de sınıflayın

Yardımcı yapılar

Savaklar, kapılar, su olukları 

Boşaltma yollan ve büğetler

Diğer hidrolik yapılar

Denizcilik için yardımcı yapılar
Denizcilik için yardımcı yapıların kullanımını 623.894'de smıflaym

Deniz fenerleri

Fener gemileri
623.828'e alındı

Işıklar, şamandralar, gündüz işaretleri

Açık deniz yapıları
Örnek: Sondaj platformları 
Yapay adalan burada sınıflayın
Açık deniz yapılarının kullanımını, kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin 
petrol çıkanmında kullanılan sondaj platformları 622.33819

Serbest duran demirleme ve palamar yapdarı için 627.32’ye hkz.



628 Sağlık ve belediye mühendisliği Çevre koruma 
mühendisliği

Çevre sağlığı mühendisliğini [eskiden 620.85], halk sağlığı teknolojisini burada 
sınıflayın
Çevre korumayla ilgili disiplinlerarası eserleri 363.7'de, askeri sağlık 
mühendisliğini 623.75'de sınıflayın; belediye mühendisliğinin burada yer almayan 
belirli bir yönünü, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin yol ve sokak mühendisliği 
625.7, gaz borularının döşenmesi 665.744

Su tesisatı için 696.Ve hkz.
Bkz. Kılavuz 300 ile 600; 363

ÖZET
628.1 Su arzı

.2 Kanalizasyon ve kanalizasyon atıkları

.3 Kanalizasyon atıklarının işlenmesi ve yok edilmesi

.4 Atık teknolojisi, umumi tuvaletler, sokak temizliği

.5 Kirlilik teknolojisi ve sanayi sağlığı mühendisliği

.7 Kırsal ve az nüfuslu alanlar için sağlık mühendisliği

.9 Sağlık ve belediye mühendisliğinin diğer dalları

[.091 734] Kırsal bölgelerde ele alış
Kullanmayın; 628.7'de sınıflayın

Su arzı
Su arzı, kanalizasyon ve kanalizasyon atığı ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Kırsal ve az nüfuslu bölgeler için su arzını 628.72'de sınıflayın 

Kanalizasyon ve kanalizasyon atığı için 628.2'ye bkz.

ÖZET
628.102 87 Ölçüm

.11 Kaynaklar

.13 Depolama ve koruma

.14 Toplama ve dağıtma sistemleri

.15 Ana borular ve hizmet (tali) boruları

.16 Test, ölçüm, işleme, kirlilik

.102 87 Ölçüm
Testi 628.161'de sınıflayın

. 11 Kaynaklar
Atık su dahil
Kaynakların korunması ve mühendislik değerlendirmelerini burada 
sınıflayın
Kaynaklan ve kaynakların değerlendirilmesi ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 553.7'de; kaynakların yeterliliği, gelişim gereksinmeleri, 
korunmasının ekonomik ve toplumsal değerlendirmelerini 333.91’de; 
hidrolik mühendisliğini 627'de sınıflayın

Depolar için 628.132’ye bkz.



.112 Göller, nehirler, kaynak suları
Artezyen kuyularını 628.114'de sınıflayın

.114 Yeraltı suları [eskiden 627.17]
Su arama [eskiden 622.187], artezyen kuyuları, deniz suyuyla 
karışmanın önlenmesi dahil
Su çıkarımını [eskiden 622.37], kuyuları burada sınıflayın
Yeraltı sularının yapay olarak yeniden doldurulmasını 627.56'da 
sınıflayın

.116 Deniz suyu
Tuzdan arındırma işlemini 628.167'de sınıflayın

[.119] Atık su
Numara kullanılmıyor, 628.1 l'de sınıflayın

. 13 Depolama ve koruma
Depolama tankları, su kuleleri dahil

. 132 Depolar
Buharlaşma kontrolü dahil
Su arzı için su depoları mühendisliğini, depoların korunması ile ilgili 
kapsamlı eserleri 627.86'da sınıflayın

.14 Toplama ve dağıtma sistemleri
Toplama ve dağıtım sistemlerindeki depolamayı 628.13'de sınıflayın 

Ana borular ve hizmet (tali) boruları için 628.15'e bkz.

.142 Toplama sistemleri

. 144 Dağıtma sistemleri

. 144 028 7 Test ve ölçüm
Tüketimin ölçülmesini [eskiden 628.17] burada 
sınıflayın

. 15 Ana borular ve hizmet (tali) boruları
Su kemerlerini burada sınıflayın

.16 Test, ölçüm, işleme, kirlilik
Bkz. Kılavuz 363.61

ÖZET
628.161 Test ve analiz

.162 İşleme

.164 Mekanik işleme

.165 Havalandırma

.166 Kimyasal işleme

.167 Tuzdan arındırma

.168 Kirlilik ve karşı önlemler



.161

.162

.162 2 

.164

.165

.166

.166 2

.1663

.166 6

.166 7 

.167 

.167 2 

.167 23 

.167 25 

.167 3 

.167 4 

.167 42 

.167 44 

.167 46

Test ve analiz
Kirliliğin test ve ölçümünü [eski 628.1680287] burada sınıflayın

İşleme
Su arzı ve kanalizasyon atıklannın işlenmesi ile ilgili kapsamlı 
eserleri, kanalizasyon atıklarının yeniden kullanım için işlenmesini 
burada sınıflayın

Mekanik işleme için 628.164’e; kimyasal işleme için 628.166’ya; 
tuzdan arındırma için 628.167’ye; kanalizasyon atığının işlenmesi 
için 628.3'e hkz.

Tortulaştırma (Topaklanma), kalburlama, çökeltme

Mekanik işleme
Örnek: Filtreleme (süzme), zar (ozmoz) süreçleri 
Tuzdan arındırma sırasındaki zar süreçlerini 628.1674'de sınıflayın 

Kalburlama, çökeltme için 628.1622'ye hkz.

Havalandırma
Ozon işlemi için ayrıca 628.1662'ye hkz.

Kimyasal işleme
Topaklanma için 628.1622’ye; havalandırma için 628.165'e bkz. 

Dezenfeksiyon
Örnek: Klorlama, bakır sülfat işlemi, ozon işlemi, ultraviyole 
radyasyonu
Kloru giderme dahil

Florlama
Florlama ile ilgili disiplinlerarası eserleri 614.5996'da, floru 
gidermeyi 628.1667'de sınıflayın

Madenini giderme süreçleri
Örnek: Yumuşatma
Tuzdan arındırmayı 628.167'de sınıflayın 

Floru giderme 

Tuzdan arındırma 
Damıtma yoluyla

Nükleer enerji kullanarak 
Güneş enerjisi kullanarak 

Elektroliz yoluyla 
Zar süreçleriyle 

Elektrodiyaliz 
Tersine ozmoz 
Piezodiyaliz



.167 5 

.167 6 

.168

[.168 028 7]

.168 09

.168 2 

.168 23 

.168 25 

.168 3

.168 31 

.168 32 

.168 33

.168 36 

.168 37 

.1684 

.168 41

.168 42 

.168 46

.168 5

Dondurma yoluyla 

Gaz hidratlarıyla

Kirlilik ve karşı önlemler
Sıvı atıklar ile ilgili kapsamlı eserler 628.43'e alındı
Su kirlenmesi ve karşı önlemler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
363.7394'de; su kaynaklanma doğal kirlenmesinin önlenmesini 
628.11'de; sürekli yapılan su arzı ya da su arzı ve kanalizasyon 
atıklanma işlenmesini içeren kirliliğe karşı önlemleri 628.162'de, 
kanalizasyon atıklarının işlenmesini içeren önlemleri 628.3'de 
sınıflayın

Test ve ölçüm
628.16l'e alındı

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli alanlardaki kirliliği [eski 628.1686], belirli alanlardaki 
teknolojik önlemleri [eski 628.1688] burada sınıflayın
Belirli alanlardaki kirlilik incelemelerini 363.73209'da 
sınıflayın

Kanalizasyon atıkları ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik

Deterjanlardan

Sıhhi toprak dolgulanndan

Sanayi atıklanndan kaynaklanan kirlilik
Kirliliğe neden olan sanayi tarafından alınan önlemleri sanayi ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin kömür şirketlerinin yaptığı asitli 
maden drenajının mühendislik kontrolü 622.5

Radyoaktif atıklardan kaynaklanan kirlilik için 628.1685'e 
bkz.

Termal kirlilik 

Asitli maden drenajı 

Yağ sızıntılan
Temizleme molozlannın yokedilmesi dahil 

Kimya ve ilgili sanayilerden gelen atıklar 

İmalat sanayilerinden gelen atıklar 

Tarımsal atıklardan kaynaklanan kirlilik 

Toprak geliştirme atıkları
Örnek: Gübreler, sulama suyunun geri alınması 

Böcek öldürücüler 

Hayvansal atıklar 
Yem artıkları dahil

Radyoaktif atıklardan kaynaklanan kirlilik



[.168 6] Belirli alanlarda kirlilik
628.16809'a alındı

[. 168 8] Azaltma programları
Azaltma programları 363.73946'ya alındı, belirli alanlardaki 
teknolojik önlemler 628.16809'a alındı

[.17] Su gereksinmeleri ve kullanımı
Su gereksinmeleri 333.9112'ye, su kullanımı 333.9113'e, tüketimin 
ölçülmesi 628.1440287'ye alındı

.2 Kanalizasyon ve kanalizasyon atıkları
Yol drenajını 625.734'de sınıflayın

Kanalizasyon atıklarının işlenmesi ve yok edilmesi için 628.3'e hkz. 

[.202 88] Bakım ve onanm
Kullanmayın; 628.24'de sınıflayın

.21 Çökelmenin kontrolü için kanalizasyon sistemleri
Taşmalar dahil
Kentsel drenajı burada sınıflayın
Bu numaranın kanalizasyon sistemleri ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 628.2'de sınıflayın

.212 Ayrı akım kanalizasyon sistemleri

.214 Birleşik kanalizasyon sistemleri

.23 Kanalizasyonlann havalandırılması ve kokudan anndırılması

.24 Kanalizasyonların tasanmı, yapımı, bakım ve onanmı

.25 Kanalizasyon ek yapılan
Örnek: Toplama havuzlan, konut bağlantıları, inceleme delikleri, 
vantilatörler

.29 Pompa istasyonlan

.3 Kanalizasyon atıklarının işlenmesi ve yok edilmesi
Belirli bir teknolojide kanalizasyon atıklarının oluşması, işlenmesi ve yok 
edilmesini teknoloji ile birlikte sınıflayın. Örneğin gıda sanayiine ait 
kanalizasyon atıklannın gıda sanayicileri tarafından işlenmesi 664.096

Kanalizasyona verilmemiş atıklar için 628.742’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 363.61

628.32-628.35 İşleme
Kapsamlı eserleri 628.3'de sınıflayın

Dezenfeksiyon



.34

.35

Birincil işleme
Örnek: Santrifüj, birincil çökeltme, kalburlama, köpüğünü alma
Hem birincil, hem de ikincil işlemede kullanılan belirli süreçler ile ilgili 
kapsamlı eserleri 628.351-628.354'de sınıflayın

İkincil ve üçüncül işleme
Havalandırma, biyolojik işlemeyi burada sınıflayın

.351

.352

.353

.354

.357

.358

.362

.362 3

628.351-628.354 İkincil işleme
Kapsamlı eserleri 628.35'de sınıflayın

Oksidasyon havuzları
Diğer adları: Kanalizasyon havuzları, stabilizasyon göletleri 
Oksidasyon çukurları dahil
Bu numaranın havalandırma, biyolojik işleme ile ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 628.35'de sınıflayın

Filtreleme
Örnek: Kum ve kırma taşlı filtreler 

İkincil çökeltme 

Hızlandmlmış çamur işlemi

Üçüncül işleme
Örnek: Nitrojenin alınması
Mineral besleyicilerin, belirli minerallerin alınması 628.358'e alındı
İkincil ve üçüncül işlemede kullanılan belirli süreçler ile ilgili 
kapsamlı eserleri 628.351-628.354'de sınıflayın

Mineralden arındırma için 628.358'e bkz.

Mineralden arındırma
Mineral besleyicilerin, belirli minerallerin alınmasını 
[ikisi de eski 628.357] burada sınıflayın

Yok etme
Sudae yok etme için 628.39'a hkz.

Sıvı kanalizasyon atıklarının yok edilmesi
Yeraltı sularının yapay olarak yeniden doldurulmasını 627.56'da, 
yeniden içme suyu olarak kullanılmak üzere işlemeyi 628.162'de 
sınıflayın

Kanalizasyon atıklarıyla sulama



.364 Katı kanalizasyon atıklarının yok edilmesi
Örnek: Sıhhi toprak dolgular

Toprağa gömme için 628.36’yaö; yakma için 628.37; kullanım 
için628.38'e hkz.

.366 Toprağa gömme
Depolama dahil

.37 Yakma
Eski başlık: Yakarak imha

.38 Kullanım
Belirli bir kullanımı, kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin gübre olarak 
kullanım 631.869

.39 Kanalizasyon, sıvı kanalizasyon atıkları, katı kanalizasyon atıklarının
denize atılması

.4 Atık teknolojisi [eskiden 604.6], umumi tuvaletler, sokak temizliği
Sanayi tipine göre sanayi atıklarının işlenmesi ve yokedilmesini [eski 628.54] 
burada sınıflayın
Bu numaranın halk sağlığı için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 628’de 
sınıflayın
Atıklarla ilgili disiplinlerarası eserleri 363.728'de; atıklardan kaynaklanan 
kirliliği 628.5'de; kırsal ve düşük nüfuslu bölgeler için atık teknolojisini 
628.74'de; belirli bir teknolojide atık oluşumu, denetimi, kullanımını 
teknolojiyle birlikte sınıflayın. Örneğin kağıt ve kağıt hamuru teknolojisinde 
atık kontrolü 676.042, maden kırpıntılannm kullanımı 669.042

Gaz halindeki atıklar için 628.53'e bkz.

.42 Toksik ve zararlı atıklar
Toksik ve zararlı sıvı atıkları 628.43'de, katı atıklan 628.44'de, gaz 
halindeki atıkları 628.53'de sınıflayın

.43 Sıvı atıklar [eski 628.168]
Su kütlelerine bırakılmış sıvı atıkları 628.168'de sınıflayın 

Kanalizasyon ve kanalizasyon atıkları için 628.2'e bkz.

.44 Katı atıklar (Çöp)

.440 4 Özel konular

.440 42 Belirli tür katı atıklar
Bkz. Kılavuz 628.44042 ile 363.7288, 628.445

.442 Toplama

.445 İşleme ve yok etme
Bkz. Kılavuz 628.44042 ile 363.7288, 628.445



.445 6

.445 62 

.445 64 

.445 66

.445 7 

.445 8

.445 9 

.45 

.46 

[.462]

[.466]

628.445 6-628.445 9 Yok etme
Kapsamlı eserleri 628.445'de sınıflayın

Toprak üstüne bırakma ya da toprağa gömme
Bu numaranın azaltma ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 628.445'de sınıflayın

Açık yığınlar halinde

Sağlıklı toprak dolguları olarak

Yeraltına gömerek
Sağlıklı toprak dolgular dışında
Tesislerin yapımı, depolama dahil

Yakarak

Yararlı ürünlere dönüştürerek
Çevrim teknolojisini burada sınıflayın
Belirli dönüştürme teknolojisini teknoloji ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin evsel atıkları gübre haline getirmek 668.6377

Suya atmak

Umumi tuvaletler

Sokak temizliği

Sulama ve süpürme
Numara kullanılmıyor; 628.46'da sınıflayın

Belediye tarafından kar ve buz temizliği
625.763'e alındı

Kirlilik teknolojisi ve sanayi sağlığı mühendisliği
Sanayi kirliliğini burada sınıflayın
Kirlilik teknolojisi ve sanayi sağlığı mühendisliği, ya da sadece kirlilik 
teknolojisi için standart altbölümler kullanılabilir
Kirlilikle ilgili disiplinlerarası eserleri 363.73'de; su kirliliğini 628.168'de; 
belirli bir teknolojide kirlilik nedenlerinin yönetimi ve belirli bir 
teknolojinin kirliliği kontrol etmek üzere yeniden oluşturulmasını, teknoloji 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin petrol rafinerilerinde kirliliğin kontrolü 665.53

.509 173 4

Gürültü için 620.23'e hkz.

Kırsal bölgeler
Kırsal ve düşük nüfuslu alanlardaki kirliliği [eski 
628.7] burada sınıflayın



.51 Sanayi sağlığı mühendisliği
Sanayi tesisi sağlığını burada sınıflayın

.52 Belirli kirletici türleri
Genel yaklaşım: Çevre içindeki hareket, kontrol için alınan önlemler
Örnek: Böcek zehirleri [eskiden 62SJ462]
Belirli türlerdeki su kirleticilerini 628.168'de, hava kirleticilerini 
628.53'de, toprak kirleticileri 628.55'de sınıflayın

.53 Hava kirliliği
Gaz halindeki atıklan, kirleticilerin kaynağından doğrudan doğruya 
atılmasını burada sınıflayın
Hava kalitesi incelemelerini 363.73922'de sınıflayın

.532 Yanıcı maddeler sonucu
Dumanı burada sınıflayın
Bu numaranın isler, gazlarla ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 628.53'de sınıflayın

.535 Radyoaktif maddelerle
Örnek: Radon

.536 Mikroplarla

[.54] Sanayi türüne göre sanayi atıklarının işlenmesi ve yok edilmesi
628.4'e alındı

.55 Toprak kirliliği

.7 Kırsal ve az nüfuslu alanlar için sağlık mühendisliği
Kırsal ve az nüfuslu alanlarda kirlilik 628.5091734'e alındı
Kırsal ve az nüfuslu alanlarda böceklerin kontrolünü 628.96091734'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 628.7

.72 Su arzı

.74 Atık teknolojisi

.742 Pis suyun kanalizasyonsuz yok edilmesi
Foseptik çukurlar dahil

.744 Katı atık teknolojisi
Tarımsal katı atık teknolojisini 628.746'da sınıflayın

.746 Taiımsal atık teknolojisi
Tarımsal atıklardan kaynaklanan su kirliliğini 628.1684'de; 
belirli bir teknolojideki tarımsal atıklardan yararlanmayı teknolojiyle 
birlikte sınıflayın. Örneğin biogaz için 665.776



[.746 1] Toprağın geliştirilmesi için hayvansal atıklardan yararlanma
Kapsamlı eserler 631.86'ya, hayvansal atıklardan gübre üretimi 
668.636'ya, toprağın geliştirilmesi için kullanılmayan hayvan 
gübresi 628.7466'ya alındı

[.746 2] Böcek zehirleri
628.52’ye alındı

.746 6 Hayvansal atıklar
Hayvan gübrelerini [eski 628.7461] burada sınıflayın

.9 Sağlık ve belediye mühendisliğinin diğer dalları

.92 Yangın güvenliği ve yangınla mücadele teknolojisi
Yangın felaketleri ve kontrolü ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.37'de; 
orman yangını teknolojisini 634.9618'de sınıflayın

.922 Yangın güvenliği teknolojisi
Yangın merdivenleri dahil
Yangınların önlenmesini burada sınıflayın

.922 2 Yanabilirlik incelemeleri ve testler
Ateşe dayanıklı ürünlerin geliştirilmesini 628.9223'de sınıflayın

.922 3 Ateşe dayanma ve yangını geciktirme
Örnek: Yangın kapılan, yangını geciktiren malzemeler
Ateşe dayanıklı ürünlerin geliştirilmesini burada sınıflayın
Belirli bir ürünün ateşe dayanıklılığının arttırılmasını ürünle 
birlikte sınıflayın. Örneğin tekstiller 677.689, binalar 693.82

.922 5 Yangının belirlenmesi ve alarmlar

.925 Yangınla mücadele teknolojisi
Araç ve gereçlerin kullanılması, imalatı ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Havaalanlarında yangınla mücadele teknolojisini 629.1368'de, 
belirli tür araç ve gereçlerin imalatını o türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin itfaiye arabaları 629.225, ateşe dayanıklı giysiler 
687.16, itfaiye merkezleri 690.519

.925 2 Suyla söndürme
Örnek: Hidrolik sistemler, püskürtme sistemleri

.925 4 Kimyasallarla söndürme

.95 Ortak mekânların aydınlatılması
Örnek: Park, sokak aydınlatmaları 
Havaalanlarının aydınlatılmasını 629.1365'de sınıflayın



.96 Zararlıların kontrolü
Zararlıların kontrolü teknolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Zararlıların kontrolü ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.78'de, tarımsal 
zararlıların kontrolünü 632.6'da sınıflayın

Bitki zararlılarının kontrolü için 628.97'ye hkz.

.963 Suda yaşıyan omurgasızlar
Suda yaşayan böcekleri 628.9657'de sınıflayın 

Yumuşakçalar için 628.964'e bkz.

.964 Yumuşakçalar

.965 Karada yaşayan omurgasızlar

.965 7 Böcekler

.967 Soğuk kanlı omurgalılar

.968 Kuşlar

.969 Memeliler

.969 3 Kemiriciler

.969 7 Kara etoburlan
Örnek: Sokak kedileri ve köpekleri

.97 Bitki zararlılannın kontrolü

629 Mühendisliğin diğer dalları
Genel yaklaşım: Planlama, analiz, dizayn, inşa, uygulama 

Bkz. Kılavuz. 629.046 ile 388

ÖZET
629.04 Ulaşım mühendisliği

.1 Uzay mühendisliği

.2 Motorlu kara taşıtları ve tekerlekli araçlar

.3 Hava yastıklı araçlar (Hoverkraftlar)

.4 Uzayda yolculuk bilimi (Astronotik)

.8 Otomatik kontrol mühendisliği

.04 Ulaştırma mühendisliği
Başka bir talimat verilmedikçe, iki ya da daha fazla altbölümde yer 
özelliklere sahip karmaşık konuları bu sınıflama cetvelinde daha sonra 
gelen numarada sınıflayın. Örneğin kara taşıtları 629.049 (629.046 değil)
Askeri taşıma teknolojisini 623.6'da, eğlence amacıyla ulaşım 
araçlarının işletilmesini 796-797'de, belirli bir malın 
taşınmasına özgü teknik sorunları, o malla birlikte sınıflayın. Örneğin 
kömürün çamur halinde taşınması 662.624

[.040 289] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; 629.042'de sınıflayın



.042

.045

.046

.047

Sağlık ve güvenlik mühendisliği
Kontrol araçları, örneğin işaretler, sinyaller, şekiller dahil

Seyir ve sefer
Gökyüzünde seyir için 527'ye hkz.

Taşımacılık araçları
Taşıtları burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 629.046 ile 388

Sabit ulaştırma tesisleri
Trafik yollannı burada sınıflayın 
Ulaştırma binalarını 690.53'de sınıflayın

.048

.049

yaslıklı

629.048-629.049 Belirli ortamlarda ulaşım mühendisliği 
Kapsamlı eserleri 629.04'de sınıflayın 

Uzay mühendisliği için 629.l'e hkz.

Su ulaşımı mühendisliği
Deniz mühendisliği ve denizcilik için 623.8'e; iç su yolları için 
627.l'e; doğal limanlar, limanlar ve rıhtımlar için 627.2'ye; su 
üstü hava yaslıklı taşıtlarr için 629.324'e hkz.

Kara ulaşımı mühendisliği
Boruları ve boru hatlannı 621.8672'de sınıflayın

Demiryolları, yollar, karayolları için 625'e; motorlu kara 
taşıtları, tekerlekli araçlar için 629.2'ye; karada giden hava 
araçlar için 629.322'ye; motorsuz kara taşıtları için 688.6'ya hkz.

.1 Uzay mühendisliği
Uzayda yolculuk hilimi için 629.4'e hkz.

ÖZET
629.11 Uzay uçuşlarının mekaniği ve işleyişi

.12 Uzay araçları ve sabit tesisler

.13 Havacılık (Aeronotik)

.14 Taşınabilir uçuş araçları

.11 Uzay uçuşlarının mekaniği ve işleyişi
Belirli tip uzay uçuşlarının mekaniği ve işleyişini söz konusu tiple birlikte 
sınıflayın. Örneğin astromekanik 629.411

.12 Uzay araçlan ve sabit tesisler
Belirli bir tesisi, tesisle birlikte sınıflayın. Örneğin hava yastıklı taşıtlar 
629.3



i 3 Havacılık (Aeronotik)
Standart altbölümler için 629.13001-629.13009'u kullanın

ÖZET
629.130 1-130 9 Uçuşun standart altbölümleri 

.132 Hava uçuşlarının ilkeleri

.133 Hava taşıtı tipleri

.134 Uçak parçaları ve genel teknikler

.135 Hava taşıtlarının donanım ve sistemleri (Havacılık elektroniği)

.136 Havaalanları

.130 1

[.130 153 36]

[.130 155 15]

.130 2-130 8 

.1309

.13091

.130 92

629.132 2 
.132 3 
.132 4 
.132 5 
.132 6

.1322

.1323

62 9.1324'e 

.132 303

Uçuşun felsefe ve kuramı

Uçuşun aeromekaniği
Kullanmayın; 629.1323’de sınıflayın 

Havacılık meteorolojisi
Kullanmayın; 629.1324'de sınıflayın 

Uçuşun standart altbölümleri

Uçuşun tarihi, coğrafi, kişilere göre ele almışı [eskiden 629.132509] 
Her türlü hava taşıtlarıyla uçuş etkinliklerinin kayıtları 
Uçuş rehberlerini 629.13254'de sınıflayın 

Okyanus aşırı uçuşlar
Temel numara olan 629.1309l'e, 551.461-551.469 arasında 
551.46'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin pasifik aşın 
uçuşlar 629.130915
Diğer bölgesel ele alışlar için kullanmayın; 629.1309’da 
sınıflayın

Pilotlar

Hava uçuşlarının ilkeleri 

ÖZET
Hava kanunları ilmi (Aerostatik)
Hareket halinde olan hava veya gazlar (Aerodinamik)
Havacılık meteorolojisi 
Uçuş ve ilgili konular 
Otomatik kontrol

Hava kanunları ilmi (Aerostatik)

Hareket halinde olan hava veya gazlar (Aerodinamik)
Hava taşıtının gürültüsü dahil
Aeromekanik ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 629.1323001-629.1323009'u kullanın

Aerostatik için 629.1322’ye; hava aerodinamiği için 
hkz.

Sesaltı (subsonik) aerodinamik



.132 304 Sesötesi (transonik) aerodinamik
Sonik bombalar (ses kılavuzları) dahil

.132 305 Sesüstü (süpersonik) aerodinamik

.132 306 Sesten hızlı (hipersonik) aerodinamik

.132 31 Kayma ve süzülerek yükselme

.132 32 Hava akımı
Örnek: Çalkantılı hava

Sınır tabakaları için 629.13237'ye bkz.

.132 322 Sıkıştınlamaz hava akımı

.132 323 Sıkıştınlabilir hava akımı

.132 327 Hava boşlukları

.132 33 Kalkış ve itme

.132 34 Çekme (hava direnci)

.132 35 Basınç dağılımı ve aerodinamik yük

.132 36 Denge (stabilite) ve kontrol

.132 362 Aeroelastisite, salınma, titreşim

.132 364 Atalet anı
Örnek: Rotadan çıkma, yuvarlanma, yan yatma 
Burulma momentinin sağlanması ve sönüm dahil

.132 37 Sınır tabakaları

.132 38 İtme ilkeleri

.1324 Havacılık meteorolojisi
Hava koşulları ve aerodinamik

.1325 Uçuş ve ilgili konular
Uçurtma ve model uçak uçurmayı 796.15'de, hava sporlarım 
797.5'de sınıflayın

[.132 509] Uçmanın tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
629.1309'a alındı

.13251 Seyir ve sefer (Seyrüsefer)

.132 52 Pilotluk
Uçuş işlemleri, uçak pilotluğu ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Seyir ve sefer için 629.1325l'e bkz.

[.132 520 92] Pilotlar

Kullanmayın; 629.13092’de sınıflayın



.132521 Genel konular
Bu numaranın uçak pilotluğu ile ilgili kapsamlı eserler 
için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 629.13252'de 
sınıflayın
Belirli uçak tiplerinin genel konulannı 629.132522- 
629.132528'de sınıflayın

.132521 2 Kalkış

.132 521 3 İniş

.132 521 4 Güç koşullarda pilotluk
Örnek; Gece, kötü havada, arızalı uçakta pilotluk

.132 521 6 Ticari uçaklarda pilotluk [eski 629.1325240423]

.132521 7 Özel uçaklarda pilotluk [eskiden 629.1325240422]

. 132 522 Havadan hafif hava taşıtlarında pilotluk

.132 523-. 132 528 Belirli tipteki havadan ağır hava taşıtlarında pilotluk
Temel numara olan 629.13252'ye, 629.13333-629.13338 
629.1333'ü izleyen numaralan ekleyin .Örneğin 
helikopter pilotluğu 629.1325252; ancak özel uçak 
pilotluğu 629.1325240422'den 629.1325217'ye, ticari uçak 
pilotluğu 629.1325240423’ten 629.1325216'ya alındı
Uçak pilotluğu ile ilgili kapsamlı eserleri 629.13252'de, 
motorsuz uç^ kullanmayı 629.14'de sınıflayın

. 132 54 Uçuş rehberleri (pilot rehberleri)
Haritaları, seyir defterlerini, şemalan burada sınıflayın
Temel numara olan 629.13254',e 2.Tablo’dan 1-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Ispanya'da uçuş rehberleri 
629.1325446

. 132 55 Enkaz incelemeleri

.1326 Otomatik kontrol
Eski başlık: Kumanda sistemleri 
İnsanlı ve insansız (güdümlü) hava taşıtlarına ait 

Otomatik pilotlar için ayrıca 629.1352'ye bkz.

. 133 Hava taşıtı tipleri
Belirli hava taşıtı tiplerinin parçalannı ve genel teknikleri 629.134'de 
sınıflayın

.133 021 8 Standartlar 629.13457]

[.133 022 8] Modeller ve minyatürler
Kullanmayın; her türlü hava taşıtının model ve 
minyatürlerini 629.1331 sınıflayın

[.133 028 7] Test ve ölçüm
Kullanmayın; her türlü hava taşıtının test ve 
ölçümünü 629.1345'de sınıflayın



[.133 028 8]

.133 028 9

.133 1

.133 2 

.133 22

.133 24

Bakım ve onanm

Kullanmayın; her türlü hava taşıtının bakım ve 
onanmın 629.1346'de sınıflayın

Güvenlik önlemleri
Güvenlik donanımmıçlannı 629.13443'de sınıflayın 

Modeller ve minyatürler
Temel numara olan 629.1331 ’e, 629.1332-629.1333 arasında 
629.133'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin helikopter 
modelleri 629.1331352
Uçan model uçakları 796.15'de sınıflayın

Havadan hafif hava taşıtları

Serbest ve bağlı balonlar
İdare edilebilir balonlan (zeplin) 629.13324'de sınıflayın 

Hava gemileri (Zeplinler)
Belirli tip hava gemileri için 629.13325-629.13327'ye bkz.

.133 25 

.133 26 

.133 27 

.133 3 

.133 32 

.133 33

.133 34

.133 340 4 

.133 340 42 

.133 340 422 

.133 340 423 

.133 340 426 

.133 343

629.133 25-629.133 27 Belirli tip hava gemileri 
Kapsamlı eserleri 629.13324'de sınıflayın 

Gergin hava gemileri 

Yan gergin hava gemileri 

Gergin olmayan hava gemileri 

Havadan ağır hava taşıtlan 

Uçurtmalar 

Motorsuz uçaklar
Aşılmalı motorsuz uçakları 629.14'de sınıflayın 

Uçaklar
Roket uçakları için 629.13338'e bkz.

Özel konular 
Genel konular 

Özel uçaklar 
Ticari uçaklar
Kısa mesafede kalkıp inebilen (STOL) uçaklar 

Pervaneli uçaklar
Piston ve turbo pervaneli 
Çok hafif uçaklar dahil
Pervaneli deniz uçaklannı 629.133347'de, pervaneli 
amfibik uçakları 629.133348'de sınıflayın



.133 347 

.133 348 

.133 349 

.133 35

.133 352 

.133 36 

.133 38 

.134

629.134 1 
.134 2 
.134 3 
.134 4 
.134 5 
.134 6

[.134 028 7]

[.134 028 8]

.134 1

.1342

.1343 

.134 31

.134 32

.134 33

Deniz uçakları 

Amfibik uçaklar 

Jet uçaklan

Dik kalkışh (VTOL) uçaklar
Örnek: Otojirler, çevirmeli uçaklar (convertiplanes), uçan 
jipler

Helikopterler 

Düzkanatlı uçaklar 

Roket uçaklan

Uçak parçaları ve genel teknikler
Uçakların donanımı ve sistemleri için 629.135'e bkz.

ÖZET
Analiz ve tasarım 
İmalat ve montaj 
Parçalar
İç mekanlar ve özel donanım 
Test ve ölçüm 
Bakım ve onarım

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 629.1345'de sınıflayın 

Bakım ve onanm
Kullanmayın; 629.1346'da sınıflayın 

Analiz ve tasanm
Parçalann analiz ve tasanmını 629.1343'de, iç alanların ve özel 
donanımın analiz ve tasanmını 629.1344'de sınıflayın

İmalat ve montaj
Parçalann imalat ve montajını 629.1343'de, iç alanlann ve özel 
donanımın imalat ve montajını 629.1344'de sınıflayın

Parçalar

Uçak iskeleti
Belirli bir parçayı, parçayla birlikte sınıflayın. Örneğin gövde 
629.13434

Uçak kanadı
Kanat aksesuvan dahil
Kanatlan burada sınıflayın

Kontrol yüzeyleri için 629.13433; pervaneler, dikey kalkış 
rotorları için 629.13436'ya bkz.

Kontrol yüzeyleri
Örnek: Kanatçıklar, flaplar, dümenler



. 134 34 Gövde

. 134 35 Motorlar ve yakıtlar
Kirliliğin kontrolü dahil 

.134351 Yakıtlar
İticileri burada sınıflayın
Belirli motorlar için yakıt ve iticileri 629.134352- 
629.134355'de sınıflayın

. 134 352 Karşıt motorlu ve bileşik motorlar
Pistonlu ve bileşik pistonlu-türbinli motorlar
Karşıt motorlu, bileşik, gaz-türbin, jet motorları ile ilgili 
kapsamlı eserleri 629.13435'de sınıflayın

.134 353 Gaz-türbin ve jet motorlan
Gaz-türbin ve jet motorlar, sadece gaz-türbin ve sadece jet 
motorlar için standart altbölümler eklenmiştir

.134 353 2 Türbinli pervaneli motorlar

.134 353 3 Turbojet motorlar

.134 353 4 Turbo tepkili jet motorlar

. 134 353 5 Tepkili jet motorlar

. 134 353 6 Sadmeli jet motorlar

. 134 353 7 Vantilatörlü jet motorlar

. 134 354 Roket motorları

.134 355 Nükleer motor blokları

. 134 36 Pervaneler ve dikey kalkış rotorları

.134 37 Donatım ve takviye ekipmanı

. 134 38 Diğer ekipman

. 134 381 Kalkış ve iniş takımları
Lastiklerin imalatı için ayrıca 678.32'ye hkz.

. 134 386 Kaçış donanımı
Örnek; Kapsül pilot kabinleri (kokpit), paraşütler, pilot 
fırlatma koltukları

. 134 4 Iç mekanlar ve özel donanım

. 134 42 Konfor donanımı
Örnek: îklimlendirme, ısıtma, basınç, ses yalıtımı, 
havalandırma donanımları

. 134 43 Güvenlik donanımı
Örnek: Yangını önleme donanımı, cankurtaran botları, 
emniyet kemerleri



.134 45 Iç mekânlar
Kabinler dahil

.1345 Test ve ölçüm
Enkaz incelemelerini 629.13255'de sınıflayın

.134 52 Zemin testleri ve inceleme
Rüzgar ve şok tünelleri dahil

.134 53 Uçuş testleri

.134 57 Ölçümler
Standartlar 629.1330218'e alındı

. 134 6 Bakım ve onarım
Belirli bir parçanın bakım ve onarımını o parça ile birlikte, 
l.Tablo‘dan 0288 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin iç 
mekânların bakımı 629.134450288

.135 Hava taşıtlarının donanım ve sistemleri (Havacılık elektroniği)

. 135 1 Seyir ve sefer donanımı
Örnek: Hava uzaklığı ve hava konumu göstergeleri, radyo 
pusulalar (yön bulucular)
İniş ve seyir ışıkları dahil

.135 2 Uçuş donanımı
Örnek: Otomatik pilotlar; hava hızı, dikey hız, sapma ve dönme 
göstergeleri; hız ölçerler, yükseklik ölçerler, Machmetreler; 
yönlendirme jiroları, ufuk jiroları

. 135 3 Motor bloku izleme donanımı

. 135 4 Elektrik sistemleri

.135 5 Elektronik sistemleri

. 136 Hava limanlan
Karadaki ticari hava limanlarını burada sınıflayın

.136 1 Karadaki ticari hava limanları dışındaki belirli tipler
Örnek: Yüzer hava limanları (denizdeki hava limanları)
Belirli hava limanı tiplerinin ayrıntılarını 629.1363-629.1368'de 
sınıflayın

.136 12 Hava pistleri

[.136 13] Karadaki ticari hava limanlan
Numara kullanılmıyor, 629.136'da sınıflayın 

.13616 Helikopter limanları



.136 3 

.136 34 

.136 35 

.136 37 

[.136 4]

.1365 

.136 6

.136 8 

.14

629.201-.209
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

.202 8

.202 89

.204 

.204 2

629.136.3-629.136 8 Hava limanlarının ayrıntıları 
Kapsamlı eserleri 629.136'da sınıflayın 

Pistler

Kaplamalar 

Drenaj sistemleri 

Kar temizleme ve sıkıştırma 

Hava limanı terminal binalan 
690.539’a alındı 

Aydınlatma sistemleri 

Hava trafik kontrol sistemleri
Radar kontrolü ve radar aygıtları 

Yangın söndürme donanımı

Taşınabilir uçuş araçlan
Bir kişi tarafından taşınabilecek birimler
Aşılmalı motorsuz uçaklar ve motorsuz uçakla uçuşlar dahil
Bir spor olarak aşılmalı motorsuz uçaklan 797.55'de sınıflayın

Motorlu kara taşıtları ve tekerlekli araçlar 

ÖZET
Standart altbölümler 

Taşıt tipleri
Tasarım, malzemeler, yapım
Şasiler
Motorlar
Gövdeler
Diğer ekipman
Testler, sürücülük, bakım, onarım 
İhtisaslaşmış kara taşıtları

Yardımcı teknikler ve işlemler; araç ve gereçler 
Malzemeleri 629.232'de sınıflayın 

Güvenlik önlemleri
Motorlu kara taşıtlarının güvenlik mühendisliğini 629.2042’de 
sınıflayın

Özel konular
Motorlu kara taşıtları için güvenlik mühendisliği

Motorlu kara taşıtları ve karayolları güvenlik mühendisliği ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Karayolları güvenlik mühendisliği için 625.7042'e bkz.



.22 Taşıt tipleri
Üç tekerlekli taşıtları burada sınıflayın
Belirli aynntılan 629.23-629.28'de; yüzeyden gitmeyen motorlu kara 
taşıtlarım, yeryüzü dışındaki yüzeylerde giden taşıtları 629.29’da 
sınıflayın

[.220 228] Modeller ve minyatürler

Kullanmayın; her türlü taşıtların modelleri ve 
minyatürlerini 629.221'de sınıflayın

[.220 287] Test ve ölçüm

Kullanmayın; her türlü taşıtların test ve ölçümünü 
629.282'de sınıflayın

[.220 288] Bakım ve onanm

Kullanmayın; her türlü taşıtın bakım ve onanmmı 
629.287'de sınıflayın

.220 289 Güvenlik önlemleri
Güvenlik aksesvarlannı 629.276'da sınıflayın 

.220 4 Özel konular

.220 42 Arazi taşıtlan
Örnek: Her türlü arazide giden araçlar, kar araçları 

Kum araçları için 629.222'ye hkz.

.221 Modeller ve minyatürler
Temel numara olan 629.22l'e, 629.222-629.229 ‘da 629.22'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin yanş arabaları modelleri 
629.2218

629.222-629.228 Benzin, mazot, insan gücüyle çalışan taşıtlar
Kapsamlı eserleri 629.22'de sınıflayın

,222 Binek otomobilleri
Kum araçları, spor arabalar, station tipi arabalar dahil
Yarış arabalarım 629.228'de sınıflayın

.222 2 Belirli adlan olan binek otomobillleri
Alfabetik olarak arabanın adı ya da yapımcısına göre düzenleyin
Bu numaranın özel ulaşım için kullanılan binek otomobilleri ile 
ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
629.222'de sınıflayın

.222 3 Kamu ulaşımı

.222 32 Taksiler ve limuzinler

.222 33 Otobüsler

.222 34 Cankurtaranlar (Ambülanslar)



.223

.224

.225

.226

.227 

.227 1 

.227 2

.227 3 

.227 5

.227 6 

.228

.229 

.229 2

.229 3

Kamyonetler
Örnek: Pikap
Ismarlama üstü kapalı yük arabaları (furgonlar) dahil

Kamyonlar
Traktör treylerlerini burada sınıflayın 

Kamyonetler için 629.223'e hkz.

îş makineleri
Örnek: Buldozerler, traktörler
Otomotiv malzeme nakil araçlarını 621.86'da, buharlı traktörleri 
629.2292'de sınıflayın

Kamyonlar için 629.224'e hkz.

Motorize evler, içinde yatılabilen arabalar, karavanlar
Eğlence amaçlı taşıtlar (RVs) ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Romörklü mobil evlerin yapımını 690.879'da; burada 
telirtilmeyen belirli bir eğlence amaçlı taşıtı, taşıtla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kum araçları 629.222

Traktör treylerleri için 629.224'e hkz.
Bkz. Kılavuz 629.226 ile 643.2, 690.879, 728.79

Tekerlekli taşıtlar 
Tek tekerlekli taşıtlar 

İki tekerlekli taşıtlar (bisikletler)
Mopıetler ve motorlu bisikletler 629.2275'e alındı 
İki kişilik bisikletleri 629.2276'da sınıflayın 

Üç tekerlekli bisikletler

Motosikletler ve motorlu bisikletler (skoterler)
Mopetler ve motorlu bisikletler [ikisi de eski 629.2272], mini 
motosikletler dahil

İki kişilik bisikletler

Yanş arabaları
Geleneksel ve dönüştürülmüş
Küçük arabalar ve hızlandınlmış arabalar dahil

Diğer araç tipleri
Buhar gücüyle çalışan taşıtlar

Buharlı traktörler ve buharlı silindirler dahil 

Elektrik gücüyle çalışan taşıtlar



.229 4 Hava basıncıyla çalışan taşıtlar

.229 5 Güneş enerjisiyle çalışan taşıtlar

.229 6 Nükleer enerjiyle çalışan taşıtlar

.23 Tasarım, malzemeler, yapım
Parçaların malzemelerini, parçaların tasarım ve yapımını 629.24- 
629.27'de sınıflayın

.231 Analiz ve tasarım
Antropometrik ve güvenlik tasarımı dahil

.232 Malzemeler

.234 İmalat teknikleri
Fabrika teftişleri dahil

629.24-629.27 Parçalar
Kapsamlı eserleri 629.2'de sınıflayın

.24 Şasiler

.242 Destekleyici iskelet

.243 Yaylar ve şok emiciler

.244 Transmisyon ekipmanı

.244 6 Otomatik transmisyon ekipmanı

.245 Arka dingiller, diferansiyeller, kardan milleri

.246 Frenler
Fren yağları dahil

.247 Ön dingiller ve direksiyon dişlisi

.248 Tekerlekler
Jantlar, kapaklar, yataklar dahil 

.248 2 Lastikler
Lastiklerin imalatı için ayrıca 678.32'ye bkz.

.25 Motorlar
Kirliliğin kontrolünü burada sınıflayın
Standart altbölümler için 629.25001-629.25009’u kullanın
Bütün olarak otomobil motorlarını inceleyen eserlerin çoğu bujili ateşleme 
motorları üzerinde odaklaşırlar ve 629.2504'de sınıflandırılırlar

629.250 1-629.250 9 Belirli motor tipleri 
Kapsamlı eserleri 629.25'de sınıflayın



.250 1 

.250 2

.250 3-.250 6

.250 7 

.250 8 

.250 9

.252 

.252 8 

.253 

.253 3 

.253 8 

.254

.254 2 

.254 8

.254 9

.255

.256

.257

.258

Buharlı motorlar 

Elektrikli motorlar 

İçten yanmalı motorlar
Temel numara olan 629.250'ye, 621.433-621.436 arasında 
621.43 u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin dizel motorlar 
629.2506

Hava sıkıştırmalı motorlar 

Güneş motorlan 

Nükleer motor blokları

629.252-629.258 içten yanmalı motorların parçaları ve yardımcı 
sistemleri

Otomotiv motorlarının belirli türdeki parçaları ve yardımcı sistemleri 
ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 629.25'de, içten yanmalı olmayan motorların belirli 
bir parçası ya da yardımcı sistemini 629.259'da sınıflayın

İçten yanmalı motorlann motor parçaları
Salım gazını temizlemede kullanılan ekipman

İçten yanmalı motorların yakıt sistemleri ve yakıtları
Karbüratörler ve karbürasyon (havanın gazla karışımı)

Yakıtlar

İçten yanmalı motorlarda yanma, elektrik, elektronik sistemler
Yanma, elektrik, elektronik sistemler ile sadece yanma, sadece 
elektrik sistemler ile ilgili standart altbölümler eklenmiştir
Elektrik ve elektronik sistemlerin belirli kullammlannı söz konusu 
kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin elektronik yakıt püskürtme 
629.253, elektrikli starterler 629.257

Akümülatörler

Yardımcı elektrik sistemleri
Aydınlatma donanımı için 629.27l'e bkz.

Elektronik sistemler

İçten yanmalı motorlann yağlama sistemleri ve yağlan

İçten yanmalı motorların soğutma sistemleri
Antifriz solüsyonları dahil

İçten yanmalı motorlann hareket düzeneği

İçten yanmalı motorlann gaz ve ateşleme düzenekleri



Diğer motor bloklarındaki parçalar ve yardımcı sistemler 
Buharlı motorlar 
Elektrikli motorlar 
Hava basınçlı motorlar 
Güneş enerjisiyle çalışan motorlar 
Nükleer güçle çalışan motorlar 

Gövdeler

.259 

.259 2 

.259 3 

.259 4 

.259 5 

.259 6 

.26

.27

.271

.273

.275

.276

.28

.282

.282 4 

.282 5 

.282 6

.283

.283 04 

.283 042

Değiştirilebilir kaportalar, kapılar, çamurluklar, iç ve dış dekorasyon, 
merdivenler (marşpiye), koltuklar, pencereler, ön camlar dahil

Diğer ekipman
Aydınlatma ekipmanı
Panel enstrümantasyonu
Metal aksam

Örnek: Kapı kolları, menteşeler, kilitler

Güvenlik aksesuvarları
Örnek: Hava torbalan (pnömatik yastık), tamponlar, aynalar, emniyet 
kemerleri, ön cam silecekleri ve yıkayıcıları

Rahatlık, kolaylık, eğlence düzenekleri
Örnek: Havalandırma cihazları, küllükler, torpido gözü, ısıtıcılar, 
radyolar, teypler, telefonlar, televizyonlar, iki yönlü radyolar

Testler, sürücülük, bakım, onanm
Testler ve ilgili konular

Fabrika teftişleri için 629.234'e bkz.

Yol testleri (Performans testleri)
Düzenli gözleme ve yol testleri
Enkaz incelemeleri

Enkazın incelenmesi yoluyla mekanik aksakhklann belirlenmesi

Sürücülük (Çalıştırma)
Genel yaklaşım: Sürücülük yöntemleri, güvenli sürücülükteki 
etmenler
Özel binek otomobilleri sürücülüğünü burada sınıflayın

İçten yanmalı binek araçları dışındaki taşıtların sürücülüğü için 
629.284’e bkz.

Özel konular

Arazi taşıtlarının sürücülüğü
Örnek: Her türlü arazide giden araçlar, kar araçları



[.283 2] Özel binek otoları sürücülüğü
Bu numara kullanılmıyor; 629.283'de sınıflayın 

.283 3 Kamu taşıma araçlarının sürücülüğü

.283 32 Taksiler ve limuzinler

.283 33 Otobüsler

.283 34 Cankurtaranlar (ambulanslar)

.284 İçten yanmalı binek taşıtlarının dışındaki taşıtların sürücülüğü
Temel numara olan 629.284'e, 629.223-629.229 arasında 629.22'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kamyon sürücülüğü 629.2844

.286 Garajlar ve servis istasyonları tarafından sağlanan hizmetler
Garaj ve senns istasyonu binaları için 690.538'e hkz.
Bakım ve onarım için 629.287'ye hkz.

.287 Bakım ve onarım
Temel numara olan 629.287'ye, 629.2204-629.229 arasında 629.22'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin motosikletlerin onarımı 
629.28775
Her vasıta tipi altında ticari adına göre alfabetik olarak düzenleyin
(Seçenek: Tipi ne olursa olsun bütün araçlan ticari adına göre 
alfabetik olarak düzenleyin)
Motorun bakım ve onarımıyla sınırlı araba ayarlarını 629.25'de 
sınıflayın; belirli bir parçanın bakım ve onarımını o parçayla birlikte 
l.Tablo'dan 0288 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin 
gövdelerin bakımı 629.260288

.29 İhtisaslaşmış kara taşıtları
Bu numaranın diğer konular için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
629.2'de sınıflayın

Hava yaslıklı kara taşıtları için 629.322'ye bkz.

.292 Yüzeyden gitmeyen motorlu kara taşıtları
Örnek: Yüzey altı, okyanus tabanı araçları

.295 Yeryüzü dışındaki yüzeylerde giden taşıtlar
Örnek: Ay arabalan

.3 Hava yastıktı araçlar (Hoverkraftlar)

.31 Genel konular
Belirli tip araçlara uygulanmış genel konuları 629.32'de sınıflayın

.313 Kaldırma sistemleri

.314 Sevk sistemleri

.317 Yapısal analiz ve tasarım

.32 Taşıt tipleri



.322

.324

.325

.4

629.401-.409
.41
.43
.44
.45
.46
Al

[.401 521]

.409 2

Hava yaslıklı kara taşıtları
Amfibik hava yaslıklı taşıtları 629.325'de sınıflayın

Hava yaslıklı su taşıtları
Amfibik hava yaslıklı taşıtları 629.325’de sınıflayın

Amfibik hava yaslıklı taşıtlar

Uzayda yolculuk bilimi (Astronotik)

ÖZET
Standart altbölümler 

Uzay uçuşları 
İnsansız uzay uçuşları 
Yardımcı uzay araçları 
İnsanlı uzay uçuşları 
İnsansız uzay araçlarının mühendisliği 
Astronotik(uzay uçuşları) mühendisliği)

Astromekanik
Kullanmayın; 629.41 l'de sınıflayın 

Astronotik (uzay uçuşları) mühendisleri 
Astronotları 629.450092'de sınıflayın

Uzay uçuşları
Belirli bir uzay cismine yapılan uşuşla ilgili hazırlıkları, uçuşla birlikte 
sınıflayın. Örneğin aya yapılan insanlı uçuşlarla ilgili hazırlıklar 629.454

İnsansız uzay uçuşları için 629.43'e; insanlı uzay uçuşları için 
629.45’e bkz.

.411 Astromekanik

.411 1 Yer çekimi

.411 3 Yörüngeler

[.411 4] Sarsımlar
Bu numara kullanılmıyor; 629.41 l'de sınıflayın

.415 Gezegenlere ait atmosferler
Çıkış ve yeniden giriş sorunları dahil

.415 1 Aerodinamik

.415 2 Atmosferik termodinamik

.416 Uzay olgusu ve uçuşu etkileyen çevre
Örnek; Meteoroitler, ışınımlar (radyasyonlar)

.418 Ağırlıksızlık
Genel yaklaşım: Olgu, etkileri, önlemler



Dewey Onlu Sınıflama 629

.43 İnsansız uzay uçuşlan

.432 Fırlatma

.433 Yönetme ve radyo dalgalan ile indirme

.434 Yapay uyduların uçuşları
Belirli bir amaçla yapılan uydu uçuşlannı amaçla birlikte sınıflayın.
Örneğin hava uyduları 551.6354

.435 Astronotik araştırma ve veri toplama işlemleri

.435 2 lyonosfer ve yakın uzayla ilgili

.435 3 Ayla ilgili

.435 4 Gezegenlerle ilgili
Temel numara olan 629.4354'e, 523.41-523.48’de 523.4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Venüs'e gönderilen insansız 
uzay araçlan 629.43542

.437 iletişim ve izleme

.44 Yardımcı uzay araçlan

.441 Uzay mekikleri

.442 Uzay istasyonları
Uzay kolonilerini burada sınıflayın

.445 Uzay laboratuarları

.45 İnsanlı uzay uçuşlan
Standart altbölümler için 629.45001-629.45009'u kullanın
Yardımcı uzay araçlannı 629.44'de sınıflayın

.450 1 Planlanmış gelişmeler
Belirli bir gök cismine yapılacak uçuşun hesaplanmış 
gelişmelerini 629.454-629.455'de sınıflayın

.450 7 Astronotlann seçimi ve eğitilmesi

.452 Fırlatma ve kalkış

.453 Yönetme, indirme ve seyir

.454 Yeryüzü çevresindeki uçuşlar ve aya yapılan uçuşlar

.454 2 Uçuş öncesi etkinlikler
Örnek: Uçuş planlaması, hazırlık, eğitim 

.454 3 Kalkış ve uçuş sırasındaki etkinlikler

.454 4 Yaklaşma, yörüngeye girme, inme

.454 5 Tekrar kalkma ve dönüş uçuşu



.455

.457 

.458 

.458 2 

.458 3 

.458 4

.458 5 

.458 8 

.46

[.460 4] 

[.460 44]

.461-.468

.47

[.470 4]

[.470 44]

.471

.472

.473

Gezegenlere yapılan uçuşlar
Gezegenlerin uydularına yapılan uçuşlan burada sınıflayın
Temel numara olan 629.455'e, 523.41-523.48’de 523.4'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Mars'a yapılan uçuşlar 629.4553; sonra 
0* ekleyerek elde edilen numaraya 629.4542-629.4545’te 
629.454'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Mars'a iniş 629.455304

iletişim ve izleme

Pilotluk ve ilgili etkinlikler
Pilotluk

Başka uzay araçlarıyla buluşma 

Araç dışındaki etkinlikler 
Örnek; Uzayda yürüme 

Kurtarma operasyonlan 

Atmosfere giriş ve iniş

İnsansız uzay araçlannın mühendisliği 
Örnek: Yapay uydular 

Özel konular
Bu numara kullanılmıyor; 629.4'de sınıflayın 

Çevresel kontrol 
629.467'ye alındı

Analiz, tasarım, yapım, malzeme, parçalar, sistemler, düzenekler
Temel numara olan 629.46'ya, 629.471-629.478 ‘de 629.47'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin çevresel kontrol 629.467 
[eskiden 629.46044]

Uzay uçuşlan (Astronotik) mühendisliği
Uzay araçları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yardımcı uzay araçları için 629.44’e; insansız uzay araçlarının 
mühendisliği için 629.46'ya bkz.

Özel konular
Bu numara kullanılmıyor; 629.47'de sınıflayın 

Çevresel kontrol 
629.477'ye alındı

Uzay araçlarının yapısal analizi ve tasanmı 

Uzay araçlannın malzemesi ve bileşenleri 

Uzay araçlannın yapımı
*Standart altbölümler için 00 ekleyin, l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



.474 Uzay araçlarının mühendislik sistemleri
Sevk sistemleri için 629.475’e; yaşam destek sistemleri için 
629.477'ye bkz.

Al A 2 Uçuş işletme sistemleri
Örnek: Pilotluk, rehberlik, radyo dalgalarıyla iniş, seyir ve sefer, 
iniş sistemleri

.474 3 İletişim ve izleme sistemleri

.474 4 Yardımcı enerji sistemleri

.474 43 Nükleer enerji sistemleri

.474 45 Elektrik ve manyetohidrodinamik enerji sistemleri

.475 Sevk sistemleri
Motorlar, yakıtlar, yardımcı donanım ve enstrümantasyon 

.475 2 Kimyasal sevk

.475 22 Sıvı itici

.475 24 Katı itici

.475 3 Nükleer sevk

.475 4 Foton şevki

.475 5 Elektrik ve manyetohidrodinamik sevk
Örnek: Plasma ve iyon şevki

.477 Çevresel kontrol [eskiden 629.47044] ve yaşam destek sistemleri

.Ali 2 Uzay giysileri

.477 3 Yiyecek ve su arzı

.Ali A Sağlık ve temizlik (sterilizasyon)
Atıkların denetimi dahil

.477 5 Sıcaklık, nem, hava arzı ve basıncın denetimi

.478 Yerdeki tesisler
Örnek: Kalkış kompleksleri, uzay limanlan; uzay araçlarının bakımı, 
yer deneyleri, onarım tesisleri

.8 Otomatik kontrol mühendisliği
Bilgisayar denetiminde olmayan otomatonlan burada sınıflayın
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin takım 
tezgahlannın nümerik kontrolü 621.9023

Bkz. Kılavuz 003.5 ile 629.8

.801 Felsefe ve kuram
Kontrol kuramını 629.8312'de sınıflayın

.804 Özel konular



.804 2 Hidrolik kontrol
Akışkanları burada sınıflayın 

.804 3 Elektrik kontrolü
Elektronik kontrol 629.89'a alındı 
Bilgisayar kontrolünü 629.89'da sınıflayın 

.804 5 Pnömatik kontrol

.82 Açık ilmekli sistemler
Çıktının girdi sinyalleri üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığı 
mekanizmalar
Örnek: Otomatik distribütörler
Açık ilmekli sistemlerin bilgisayarla kontrolünü 629.89'da sınıflayın

.83 Kapalı ilmekli (geri beslemeli) sistemler
Denetimli çıktılarla girdiler arasında önceden belirlenmiş ilişkileri 
sürdüren mekanizmalar
Kapalı ilmekli sistemlerin bilgisayarla kontrolünü 629.89'da sınıflayın 

.830 1 Felsefe ve kuram
Kontrol kuramını 629.8312'de sınıflayın 

[.830 288] Bakım ve onanm
Kullanmayın, 629.8318'de sınıflayın

.831 Genel ilkeler
Belirli mekanizmalann ve sistemlerin genel ilkelerini 629.832- 
629.836'da sınıflayın

.8312 Kontrol kuramı
Matematiksel tasanm, analiz, sentez
Optimal kontrol dahil
Kontrol kuramı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kontrol kuramı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 003.5'de, açık 
ilmekli sistemler için kontrol kuramını 629.82'de sınıflayın

.831 3 Devreler

.831 4 Geri besleme özellikleri

.831 5 Sistem bileşenleri
Örnek: Büyütücüler, hata düzelticiler, hata bulucular

.8317 Yapım ve montaj

.831 8 Bakım ve onanm



.832 

.832 3 

.833 

.836

.89

[.891]

.892

.895

629.832-629.836 Belirli mekanizmalar ve sistemler 
Genel yaklaşım: Bileşenler, devreler, yapım 
Kapsamlı eserleri 629.83'de sınıflayın

Doğrusal (lineer) mekanizmalar ve sistemler

Servomekanizmalar

Çok ilmekli mekanizmalar ve sistemler

Doğrusal olmayan mekanizmalar ve sistemler
Örnek: Uyarlanabilir kontrol sistemleri

Bilgisayarlı kontrol
Elektronik kontrolü [eski 629.8043], bilgisayarlı kontrol ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
670-680 ‘de sıralanmış olan ürün imalatı ile ilgili fabrika işlemlerinin 
bilgisayarla kontrolünü 670.427'de sınıflayın

Geliştirici makineler
511.3'e alındı

Robotlar
Eski başlık: Otomatonlar
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 629.892'ye 004- 
006’da OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro 
bilgisayarların kullanımı 629.892416, ama sayısal bilgisayarlann 
kullanımı 629.892 (629.8924 değil)
Bu numaranın bilgisayarla kontrol edilmeyen otomatonlar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 629.8'de sınıflayın

Bilgisayarlı süreç kontrolü
Kesintisiz süreçlerin koşullarını istenen değerlere en yakın düzeyde 
veya ısı ya da basınç gibi sürekli değişkenleri kontrol ederek istenen 
bir aralıkta tutmak için bilgisayarlann kullanılması
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 629.895'e 004- 
006’da OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro 
bilgisayarların kullanımı 629.895416, ama sayısal bilgisayarların 
kullanımı 629.895 (629.8954 değil)
Bu numaranın bilgisayarlı kontrol için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 629.89'da sınıflayın



630 Tarım ve ilgili teknolojiler
Çiftçiliği, çiftlikleri, bitkisel ürünler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Tarımsal sosyoloji için 306.349’a, kırsal sosyoloji için 307.72’ye, tarımsal 
toprak ekonomisi için 333.76’ya, tarım ekonomisi için 338.1’e, kırsal koşullar 
ve uygarlık için (930-990'daki tablodan 009734 notasyonunu kullanarak)
900’e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 580-590 ile 630, 641.3

ÖZET
630.1-.9 Standart altbölümler
631 Belirli teknikler, araçlar, gereçler, malzemeler
632 Bitki hasarları, hastalıkları, zararlıları
633 Tarla ve plantasyon ürünleri
634 Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık
635 Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) Sebzeler
636 Hayvancılık
637 Mandıracılık ve ilgili ürünler
638 Yararlı böcek yetiştiriciliği
639 Avcılık, balıkçılık, koruma, ilgili teknolojiler

[.15] Bilimsel ilkeler
Kullanmayın; 630.21-630.29'da sınıflayın

.2 Çeşitli konular ve bilimsel ilkeler

.201 Özel yaklaşımlar

.201 1-.201 2 Cetvellendirilmiş, resimli, ilgili malzemeler
Temel numara olan 630.20l'e, l.Tablo'dan 021-022 notasyonunda 
—02'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin tarımsal resimler 
630.20122

.2017 Mizahi yaklaşımlar

.201 8 Görsel-işitsel yaklaşımlar

.202 Özetler ve anahatlar
Bu numaranın el kitaplan için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 630'da 
sınıflayın

.203-.207 Diğer çeşitli
Temel numara olan 630.20'ye, l.Tablo'dan 023-027 notasyonunda 
—02'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin rehberler 630.205

Yardımcı teknikler ve işlemler [ikisi de eski 631]
Tarla ürünlerinin yardımcı teknikleri ve işlemlerini 
[ikisi de eski 633.0028] burada sınıflayın
Temel numara olan 630.208'e, l.Tablo'dan 0285-0289 notasyonunda 
—028'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin güvenlik önlemleri 
630.2089
Araçlar, gereçler, malzemeleri 63 l'de sınıflayın



.209

.21-.29

.71

.715

Ticari çeşitli [eskiden 380.141029, 381.41029, 382.41029]
Temel numara olan 630.209'a, l.Tabİp'dan 0294-0299 notasyonunda 
—029'u izleyen numaralan ekleyin. Örneğin ürün rehberleri 630.2094

Bilimsel ilkeler
Temel mimara olan 630.2'ye, 510-590 arasında 5'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin tarımsal meteoroloji 630.2515; ancak tarımsal genetik 
630.2751 'den 631.523'e alındı
Çeşitli konuları 630.201-630.209'da sınıflayın

Okullar ve kurslar
Yetişkin eğitiminde okullar ve kurslar

Sürekli eğitimi, yardımcı birimleri ve hizmetleri burada sınıflayın
Gençlere yönelik yardımcı kurslar için 630.7İT ye hkz.

.715 01 -.715 09 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 630.7150’ye, 2.Tablo’dan 1-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya’da yardımcı 
hizmetler 630.715^094

.717 Gençler için yardımcı kurslar
631 Belirli teknikler, araçlar, gereçler, malzemeler

Bitki ve hayvan yetiştirme için ortak ya da sadece bitki yetiştirmeye özgü konular
Tarla ürünlerinin araç, gereç, malzemesini [tümü eski 633.00281; yetiştirme, hasat, 
tarla ve plantasyon ürünlerinin ilgili konularını [tümü eski 633.08] burada 
sınıflayın
Bu numaranın bitkiler ve onların üretilmesi ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 630'da sınıflayın
Yardımcı teknikler ve işlemler 630.208'e alındı
Belirli bitkisel ürünlerin teknikleri, araç, gereç, malzemelerini 633-635'de; 
havyancıhğın teknikleri, araç, gereç, malzemelerini 636.01-636.08'de sınıflayın

Bitki hasarları, hastalıkları, zararlıları için 632'ye hkz.

ÖZET
631.2 Tarımsal yapıların kullanımı

.3 Araçların, makinelerin, aletlerin, ekipmanların kullanımı

.4 Toprak bilimi

.5 Bitki yetiştirme ve hasat

.6 Temizleme, drenaj, bitki örtüsünün yenilenmesi

.7 Suyun korunması

.8 Gübrelerin ve toprak ıslah eden maddelerin kullanımı
.2 Tarımsal yapıların kullanımı

Tarımsal yapıların inşaatını yapıyla birlikte sınıflayın. Örneğin ahırlar 690.8922 ^ .7

.21 Çiftlik evleri

.22 Genel amaçlı yapılar
Ambarları burada sınıflayın
Evcil hayvanların barınaklarını 636.083l'de sınıflayın

[.23] Tahıl ambarları, tahıl depoları, silolar
Tahıl ambarlan ve tahıl depolarının kullanımı 633.10468'e, siloların 
kullanımı 633.20868'e alındı



.25 Makine ve ekipman hangarları

.27 Parmaklıklar, çitler, duvarlar

.28 Yollar, köprüler, barajlar

.3 Araçların, makinelerin, aletlerin, ekipmanların kullanımı
Araçların, makinelerin, aletlerin, ekipmanların imalatı ile ilgili kapsamlı 
eserleri 681.763l'de; belirli bir malın imalâtını o malla birlikte sınıflayın. 
Örneğin traktörler 629.225

Tarımsal yapıların kullanımı için ayrıca 631.2'ye hkz.

.304 Atelyeler

[.31 ] Toprak işleme alet ve makineleri
631.5l'e alındı

[.33] Bitki ve tohum ekme ekipmanının kullanımı
631.53'e alındı

.34 Bitkilerin bakımı ve korunması ile ilgili ekipmanın kullanımı
Ekipmanın belirli bir amaçla kullanımını amaçla birlikte sınıflayın. 
Örneğin seralar 631.583

[.35] Biçme ekipmanının kullanımı
Kapsamlı eserler 631.55'e, tahıl biçme ekipmanı 633.1045'e alındı

[.36] Depolama ve nakliye hazırlıkları ile ilgili ekipmanların kullanımı
631.56'ya alındı

.37 Enerji ve enerji kullanan makinelerin kullanımı
Enerji ve enerji kullanan makinelerin belirli bir kullanımını o kullanımla 
birlikte sınıflayın. Örneğin biçerdöğerler 633.1045

.371 Enerji türleri
Örnekler: İnsan, hayvan, makine, elektrik gücü

.372 Traktörler

.373 Nakil araçları
Örnek: Kamyonlar, vagonlar

.4 Toprak bilimi
Topraklar ile ilgili disiplinlerarası eserleri [eski 553.6] burada sınıflayın
Toprak oluşumunu 551.305'de, toprakların kaya bilimini (petroloji) 552.5'de, 
toprakların mühendislik kullanımını 624.15l'de sınıflayın

Temizleme ve drenaj için 631,6'ya; gübrelerin ve toprak ıslah eden 
maddelerin kullanımı için 631.8'e hkz.



[.401 2]

[.401 5]

[.409]

.41

.416

.417

.42

.422

.432

.433

.436

.44

.45

.451

.452

.455

Toprakların sınıflanması
Kullanmayın, 631.44'de sınıflayın 

Bilimsel ilkeler
Kullanmayın, 631.4'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın, 631.49'da sınıflayın

Toprak kimyası
Gaz miktarını 631.433'de sınıflayın

Toprak verimliliği, asit, alkali özellikleri için 631.42’ye bkz.

İnorganik kimya
Örnek: Tuzluluk

Toprak ıslah edici maddeler için ayrıca 631.82'ye bkz.

Organik kimya
Humus dahil
Toprak biyokimyasını burada sınıflayın 

Toprak verimliliği, asit, alkali özellikleri 

Verimlilik
Gübrelerin kullanımını 631.8'de sınıflayın

Toprak fiziği
Toprak mikromorfolojisi dahil 

Nem ve hidromekanik 

Gaz miktarı ve mekaniği 

Termal olgular 

Toprakların sınıflanması

Toprak yitimi (erozyon) ve denetimi
Toprağı koruma, toprağı ve suyu koruma ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Yeniden bitkilendirme için 631.64’e; su koruma için 631.7'ye bkz.

Korumacı tarım
Örnek: Bitki köklerini sıcak, soğuk ve kuraklıktan korumak ya da 
meyveleri temiz saklamak için kullanılan saman ve yaprak tabakası

Su koruması kaygısıyla yapılan tarım için 631.586'ya bkz.

Bitki değiştirme ve örtü bitkileri
Bitki değiştirme ile ilgili kapsamlı eserleri 631.582'de sınıflayın

Tesviye ve teraslama



.456 Şerit şeklinde ekim

.46 Toprak biyolojisi
Biyokimya için 631.4lTye hkz.

.47 Toprak ve arazi kullanımı araştırmaları
Belirli alanlardaki toprak tipleri, toprağın tarımsal amaçla kullanımı
Temel numara olan 631.47'ye, 2.Tablo’dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Gonzales, Teksas'a ait toprak araştırmalan 631.47764257

Bkz. Kılavuz 631.47 ile 631.49

.49 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 631.49'a, 2.Tablo’dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Çin'de toprak bilimi 631.4951

Toprak ve arazi kullanımı araştırmaları için 631.47’ye bkz.
Bkz. Kılavuz 631.47 ile 631.49

.5 Bitki yetiştirme ve hasat

.51 Toprak işleme
Ekimden önce ve sonra
Toprak işleme aletlerinin ve makinelerinin kullanımını {eskiden 631.31] 
burada sınıflayın
Belirli yetiştirme yöntemlerinde toprak işlemeyi 631.58'de sınıflayın 

Korumacı tarım için 631.45l'e bkz.

.52 Çoğaltma organizmalarının ve yeni türlerin üretilmesi
Çoğaltma organizmalanna örnek: Fideler 
Fidanlık uygulamalarını burada sınıflayın

.521 Tohumlar

.523 Yeni türlerin geliştirilmesi
Yeni bitkilerin üretimi dahil
Tanmsal genetiği {eskiden 630.2751], tohum plazmasını (tohumda 
bulunup genetik özellikler taşıyan madde), melezleri burada sınıflayın

.526 Soğanlar ve yumrular

.53 Bitki çoğaltma ^
Ekim ekipmanının kullanımını {eskiden 631.33], bitki yetiştirme ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Çoğaltma organizmaları ve yeni türler için 631.52'ye, aşılama, 
budama, şekillendirme için 631.54'e bkz.

.531 Tohumlardan çoğaltma

.532 Soğanlardan ve yumrulardan çoğaltma



.533 Piçlerle, sürgünlerle, tomurcuklarla çoğaltma
Yumrularla çoğaltmayı 631.532'de, çeliklerle çoğaltmayı 631.535’de 
sınıflayın

.534 Daldırma ile çoğaltma

.535 Çeliklerle çoğaltma

.536 Şaşırtma ile çoğaltma

[.537] Fideler ve fidanlarla çoğaltma
Numara kullanılmıyor, 631.53'de sınıflayın

.54 Aşı, budama, şekillendirme
Aşı ve budama ile ilgili eserlerin çoğu 634.044'de sınıflanır ve 634.1
634.8 arasındaki numaralarla akrabadır

.541 Aşı

.542 Budama

[.544] Hızlandırma
631.583'e alındı

[.545] Geciktirme
631.583'e alındı

.546 Sırıklar, kafesler, duvarlara sardırarak şekillendirme

.55 Hasat
Örnek: Biçme, yığın yapma
Biçme makinelerinin kullanımını [eskiden 631.35] burada sınıflayın 
Hasattan sonraki işlemleri 631.56'da sınıflayın

.558 Verim
Bkz. Kılavuz 631.558 ile 338.1

.56 Hasattan sonraki işlemler
Örnek: Temizleme, harman savurma (dış kabuğunu ayırma), paketleme
Depolama ve nakil hazırlıkları ile ilgili ekipmanın kullanımını [eskiden 
631.36] burada sınıflayın

.567 Sınıflandırma

.568 Depolama



.57 Tarımda kullanılan organizmaların çeşitleri ve türleri
Nasıl yetiştirileceğine ilişkin bilginin az olduğu ya da hiç olmadığı 
organizmaların tanımı için kullanın
Bitki türleri ve çeşitleri ile ilgili eserlerin çoğu 633-635'de, genellikle 633- 
635'teki tablodan 7 kullanılarak sınıflanır. Örneğin tahıl ürünlerinin 
çeşitleri 633.1047
Tarımsal bitkilerin fizyoloji ve anatomisini 581'de, yeni türlerin 
geliştirilmesini 631.523'de sınıflayın

.58 Özel yetiştirme yöntemleri
Arazi ekonomisinin konusu olarak özel yetiştirme yöntemleri için 
333.76'ya, tarımsal ekonominin konusu olarak özel yetiştirme 
yöntemleri için 338.162'ye ayrıca bkz.

.581 Azaltılmış yetiştirme yöntemleri
Toprağın en az düzeyde işlenmesini, yüzey işlemesini burada 
sınıflayın

.5812 Nadasa bırakma

.581 4 Hiç işlememe

.5818 Yer değiştirme (Yeni tarla açma)

.582 Dönüşümlü ekim
Toprak yitimini (erozyon) kontrol etmek için uygulanan ürün 
değiştirmeyi 631.452'de sınıflayın

.583 Çevre koşulları denetimli tarım (Örtülü tarım)
Hızlandırma [eski 631.544], geciktirme [eski 631.545] dahil
Seraları burada sınıflayın [eskiden 631.34]
Seraların kullanımı ile ilgili eserlerin çoğu 635.0483'de (sera 
bahçeciliği) sınıflanır ve 635.1-635.9'daki numaralarla yakınlığı vardır

.584 Organik tanm
Belirli bir özelliği o özellikle birlikte sınıflayın.Örneğin kompost 
(çürümüş yaprak ile karışık gübre) 631.875

.585 Topraksız tarım (hidroponik)

.586 Kuru tarım
Suyun korunmasını gözeten tarımı burada sınıflayın

.587 Sulu tarım [e631.7]
Sadece çiftlikte yapılan işleri tarif eden eserler için kullanın. Örneğin 
kendi ekseninde dönen sulama sistemleri tesisatı
Sulama ile ilgili kapsamlı eserleri, çiftlik dışındaki kaynaklardan 
sulama suyu elde edilmesiyle ilgili eserleri 627.52'de; kuyu açmayı 
628.114'de sınıflayın

Kanalizasyon sulaması için 628.3623'e bkz.

.6 Temizleme, drenaj, bitki örtüsünün yenilenmesi

.61 Temizleme



.62 Drenaj
Drenaj, çiftlik dışındaki drenaj projeleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
627.54'de sınıflayın

.64 Bitki örtüsünün yenilenmesi
Tepelerin düzeltilmesi, yüzey madenlerinin ıslahı dahil
Toprak ıslahı ile ilgili kapsamlı eserleri 627.5'de, yeniden 
ormanlandırmayı 634.956'da sınıflayın

.7 Suyun korunması
Sulama 631.587'ye alındı

Suyun korunmasını gözeten tarım için 631.586'ya bkz.

.8 Gübrelerin ve toprak ıslah eden maddelerin kullanımı
Büyüme düzenleyicileri dahil
Tarımsal kimyasallar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Toprak verimliliği ile ilgili kapsamlı eserleri 631.422'de sınıflayın 

Böcek öldürücüler için 632.95'e bkz.
Gübrelerin üretimi için ayrıca 668.62'ye bkz.

.809 Gübrelerin [eski 631.819] ve toprak ıslah eden maddelerin
kullanımının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

.81 Besleme ilkeleri, tam gübreler, uygulama yöntemleri
Bu numaranın gübrelerle ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 631.8'de sınıflayın
Belirli gübrelerin besleme ilkelerini ve uygulama yöntemlerini 631.83- 
631.87'de sınıflayın

.811 Besleme ilkeleri

.813 Tam gübreler

.816 Uygulama yöntemleri

[.819] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
631.809'a alındı

.82 Toprak ıslah eden maddeler
Örnek: Tuzluluğun kontrolü için

.821 Asit oranının kontrolü için
Örnek: Kireç

.825 Alkali oranının kontrolü için

.826 Doku (yapı) için
Örnek: Turba (çürümüş bitkilerden elde edilen yakacak, yer kömürü)



.83

.84

.841

.842

.843

.847

.85

.86

.861

.866

.869

.87

.874

.875

.877

631.83-631.87 Belirli gübre türleri 
Kapsamlı eserleri 631.8'de sınıflayın

Potasyumlu gübreler 

Azotlu gübreler

Amonyum, üre, siyanamitli gübreler
Amonyum nitratlar için 631.842'ye bkz.

Nitratlı gübreler
Örnek: Amonyum nitrat

Mezbaha artıklan
Kemik unu için 631.85'e bkz.

Toprağın biyolojik yöntemlerle nitratlanması
Nitrifikasyon bakterilerinin, nitrifikasyon ürünlerinin kullanımı

Fosforlu gübreler 
Kemik unu dahil

Organik gübreler
Diğer organik gübreler dahil [ eski 631.87]
Toprağın zenginleştirilmesi için hayvan atıklanndan yararlanmayı 
[eskiden 628.7461], hayvan gübresini burada sınıflayın

Mezbaha artıkları için 631.843'e; bitki gübreleri ve dönüştürülmüş 
evsel atıklar için 631.87'ye bkz.

Çiftlik gübresi

Guano (güvercin gübresi)

Kanalizasyon atıkları

Bitki gübreleri ve dönüştürülmüş evsel atıklar 
Diğer organik gübreler 631.86'ya alındı

Yeşil gübreler 

Kompost

Dönüştürülmüş evsel atıklar



632 Bitki hasarları, hastalıkları, zararlıları
Tarla ve plantasyon ürünlerinin hasarlarını, hastalıklarını, zararlılarını [eski 
633.089], tarımsal bitkilerin patolojisini, bitki ve hayvan hasarları, hastalıkları, 
zararlıları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Tarımsal bitkilerin fizyolojisi ve patolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 581.1'de; 
temel patolojik süreçlerin incelenmesinde tarımsal bitkilerin kullanımını 581.2'de; 
belirli ürünlerin ve ürün gruplarının hasarları, hastalıkları, zararlılarını 633-635'de 
sınıflayın

Veterinerlik için 636.089'a hkz.

.1 Çevresel etmenlerin neden olduğu hasarlar ve yaralar

. 11 Düşük ısının neden olduğu hasarlar

.12 Yüksek ısı ve kuraklığın neden olduğu hasarlar

.14 Dolunun neden olduğu hasarlar

.15 Yıldırımın neden olduğu hasarlar

.16 Rüzgar ve yağmurun neden olduğu hasarlar

.17 Selin neden olduğu hasarlar

.18 Yangının neden olduğu hasarlar

.19 Hava kirliliği ve radyasyonun neden olduğu hasarlar

.2 Urlar ve patolojik gelişme

.3 Hastalıklar
Protozoa hastalıklarını 632.63l'de sınıflayın

Mantar hastalıkları için 632.4'e; virütik ve riketsiyal hastalıklar için 
632.8'e bkz.

.32 Bakteri hastalıkları

.4 Mantar hastalıkları
Temel numara olan 632.4'e, 589.22-589.25 arasında 589.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin.Örneğin pas hastalığı 632.425, buğday başaklarındaki 
mantar 632.427

.5 Zararlı bitkiler
Bitki zararlılarını burada sınıflayın 

.52 Parazitler (Asalaklar)

.58 Yabani otlar

.6 Bitki böcekleri Zararlı hayvanlar
Temel numara olan 632.6'ya, 592-599’da 59'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin salyangozlar 632.643; ancak, zararlı böcekleri 632.7’de sınıflayın
Zararlıların kontrolü ile ilgili hizmetleri ve zararlılar ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 363.78'de, zararlı kontrol teknolojisi, zararlı kontrolü ve zararlı 
hayvan kontrolünün belirli konularıyla ilgili kapsamlı eserleri 632.95'de 
sınıflayın

Zararlı bitkiler için 632.5'e; zararlıları kontrol malzemeleri için 632.9'a 
bkz.



.7 Zararlı böcekler
Temel numara olan 632.7'ye, 595.71-595.79 arasında 595.7'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çekirgeler 632.726

.8 Virüs ve riketsiyal hastalıklar

.9 Zararlılar, zararlı bitkiler, hastalık kontrolünün genel konuları
Belirli zararlıların, belirli zararlı hayvanların, zararlı bitkilerin, hastalıkların 
kontrolünü 632.2-632.7'de sınıflayın

.93 Bitki karantinası

.94 Püskürtme, tozlama, tütsüleme
Bu numaranın kontrol yöntemleri ve araçlar ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 632.9'da sınıflayın

.95 Zararlı kontrol malzemeleri (Pestisidler: Zararlı ilaçları)

.950 4 Özel konular

.950 42 İstenmeyen etkiler ve onların kontrolü

.951 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, solucan ilaçları

.952 Mantar ilaçları ve yosun ilaçları

.953 Bakteri ilaçları

.954 Yabani Ot ilaçları

.96 Biyolojik kontrol

633-635 Belirli bitki ürünleri
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin: 

1-6

8
81-87

89

Yetiştirme ve hasat
631.51 -631.56 arasında 631.5'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin hasat 5

Özel yetiştirme yöntemleri için 8'e hkz.
Türler ve çeşitler

Belirli türlerin ve çeşitlerin özel konuları, konuya alındı. 
Örneğin bir çeşitin sulanması 87

Özel yetiştirme yöntemleri, gübreler, toprağı ıslah eden maddeler 
Özel yetiştirme yöntemleri

8'e, 631.581-631.587 arasında 631.58'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sulama 87 

Gübreler ve toprağı ıslah eden maddeler
89’a, 631.81-631.87 arasında 631.8’i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kompost 8975 

Hasarlar, hastalıklar, zararlılar
9'a, 632.1-632.9 arasında 632'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin düşük ısıdan kaynaklanan hasarlar 911

Kapsamlı eserleri 630’da sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 633-635



633 Tarla ve plantasyon ürünleri
Koruma dışında tarımsal amaçlar ve sanayide işlenmek üzere yapılan büyük 
ölçekli üretim
Bostancılığı 635'de;burada yer almayan belirli bir plantasyon ya da tarla ürününü, 
ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin muzlar 634.772

ÖZET
633.001-.009 [Standart altbölümler]

.1 Tahıllar

.2 Yem bitkileri

.3 Baklagiller, diğer yem bitkileri

.5 Lifli bitkiler

.6 Şekerli, şurupiu, nişastalı bitkiler

.7 Alkaloidli bitkiler

.8 Sanayide işlenmek üzere yetiştirilen bitkiler

.001 Felsefe ve kuram

.002 Çeşitli
[.002 8] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

Tarla ürünleri için yardımcı teknikler ve işlemler 630.208'e; tarla 
ürünleri için araçlar, gereçler, malzemeler 631'e alındı

.003-.009 Standart altbölümler

[.08] Yetiştirme, hasat, tarla ve plantasyon ürünleri ile ilgili konular
631'e alındı

[.089]

.104 

.104 5

.104 68

.11

.12

.13

.14

Tarla ve plantasyon bitkilerinde hasarlar, hastalıklar, zararlılar 
632'ye alındı

Tahıllar
Hayvan yemi olarak yetiştirilen tahılları 633.25'de sınıflayın 

*Yetiştirme, hasat, ilgili konular 

Hasat
Tahıl biçme ekipmanının kullanımını [eskiden 631.35] burada 
sınıflayın

Depolama
Tahıl ambarlarının ve tahıl depolarının kullanımı 
[eskiden 631.23] dahil

*Buğday 

* Karabuğday 

*Yulaf 

*Çavdar



.15 *Mısır
Diğer adı: Maiz, Hint mısın

.16 *Arpa

.17 Darı, kocadan, yayla pirinci ve yabani pirinç

.171 *Darılar (Panicum ve benzeri bitkiler)

.1717 Çeşitler ve türler
Örnek: Akdarı, süpürge dansı, kum dansı

.174 *Kocadan (Sorghum)
Tatlı kocadanlan 633.62'de sınıflayın

. 174 7 Çeşitler ve türler
Örnek: Süpürge dansı, durra (Kudüs mısırı), kafir dansı (Güney 
Afrika'ya özgü), şallu

.178 Yabani pirinç

. 179 Yayla pirinci [eski 633.18]

.18 * Pirinç
Çeltiği (kabuklu pirinç) burada sınıflayın 
Yayla pirinci 633.179'a alındı

Yabani pirinç (su pirinci) için ayrıca 633.178'e hkz.

.2 Yem bitkileri
Yem otlanm, Pooideae otlarını burada sınıflayın
Standart altbölümler için 633.2001-633.2009'u kullanın
Yem için yetiştirilen baklagilleri ve diğer yem bitkilerini 633.3'de sınıflayın

.202 Meralar ve mera otlan
Canlı hayvan yetiştirilen çiftlikler ile ilgili kapsamlı eserleri 
636.0l'de, ormanların mera olarak kullanımını 634.99'da, belirli mera 
otlanm 633.21-633.28'de sınıflayın

.208 *Yem bitkilerinin yetiştirilmesi, haşatı, ilgili konular

.208 68 Depolama
Siloların kullanımı ile ilgili kapsamlı eserler [eskiden 631.23] 
dahil
Siloların tahıl depolamak için kullanımını 633.10468'de 
sınıflayın

.21 *Salkımotlan (Poa)

.22 *Domuz ayrığı
Diğer adı: Koksfut 

*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



.23 *Tavus otu

.237 Çeşitler ve türler
Örnek: Redtop

.24 *Çayır kelpkuyruğu

.25 Tahıl otları
Temel numara olan 633.25'e, 633.11-633.18 arasında 633. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çavdar otu 633.254

.26 Ayak otları
Eski başlık; Diğer Cyperaceae

.27 Panicoideae otları
Mısır için 633.255’e; darılar için 633.2571’e; kocadarılar için 
633.2574'e bkz.

.28 Diğer Pooideae otlan

.3 Baklagiller, diğer yem bitkileri
Yeşil baklagilleri, yem olarak yetiştirilen baklagilleri burada sınıflayın 
Baklagiller ile ilgili kapsamlı eserleri 635.65'de sınıflayın

.304 ^Yetiştirme, hasat, ilgili konular

.31 * Yonca (Alfalfa)
Diğer adı: Kaba yonca

.32 *Üçgül (Tirfil)

.327 Çeşitler ve türler
Örnek: Melez yonca, kırmızı yonca, çayır yoncası, beyaz yonca

.33 *Yem börülcesi
Diğer adı: Kara gözlü fasulye

.34 *Soya fasulyesi
Diğer adı: Soja

.35 *Burçak

.36 Çalı yoncası (Lespedeza) ve diğer baklagiller

.364 *Çalı yoncası (Japon Üçgülü-Lespedeza)
Diğer adı; Çalı yoncası, Japon üçgülü

.366 *Tatlı yonca

.367 *Acı bakla

.368 *Yer fıstığı



.369 *Yem bezelyesi
Diğer adı: Avusturya kış bezelyesi

.37 Diğer baklagiller

.372 ^Fasulye
Diğer adları: Küçük kuru fasulye, nohut

.374 *Gazal boynuzu (Lotus)

.39 Diğer yem bitkileri

[.4] Yenilebilir kökler ve yumrular
Yenilebilir kökler 635. l'e alındı

[.49] Yenilebilir yumrular
635.2'ye alındı

.5 Lifli bitkiler

> 633.51-633.56 Yumuşak lifliler
Kapsamlı eserleri 633.5'de sınıflayın

.51 *Pamuk

.52 *Keten

.53 *Kenevir (Cannabis sativa)
Marijuana için ayrıca 633.79'a bkz.

.54 *Hint keneviri (jüt)

.55 *Rami

.56 Diğer yumuşak lifliler
Örnek: Çin jütü (çingma), Hibiskus kannabis, Krotalarya Yunça (kenevir)

.57 Sert lifliler
Diğer sert lifliler için 633.58'e bkz.

.571 *Manila keneviri
Diğer adları: Abaka, kenevir otu 

.576 *Ananas lifleri

.577 *Sisal keneviri (agav lifleri)

.58 Diğer sert lifliler
Örnek: Hindistan cevizi, rafya, halfa (alfa otu, düğün otu, hulfa otu), 
hasırotu (kofa), kamış
Bambu, söğüt lifleri gibi sepet ve örgü bitkileri dahil 

*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



.6 Şekerli, şuruptu, nişastalı bitkiler
Şekerli, şurupiu, nişastalı bitkiler, sadece şekerli bitkiler, sadece şurupiu 
bitkiler için standart altbölümler eklenmiştir

.61 *Şeker kamışı

.62 *Süpürge dansı (Sorgo)
Diğer adlan: Tatlı Sorgum

.63 *Şeker pancarı

.64 *Şekerli akağaç

.68 Nişastalı bitkiler
Örnek: Arorot, sago palmiyesi, taro

.682 *Manyok (Cassava, tapyoka)

.7 Alkaloidli bitkiler

.71 *Tütün

.72 *Çay

.73 *Kahve

.74 *Kakao
Örnek ürünler: Kakao, çukulata

.75 *Haşhaş (papaver somniferum)

.76 *Kola cevizi

.77 *Mate
Diğer adı: Paraguay çayı

.78 ^Hindiba

.79 ^Marijuana
Haşhaşı burada sınıflayın

Kenevir için ayrıca 633.53'e hkz.

.8 Sanayide işlenmek üzere yetiştirilen bitkiler

.81 Parfüm yapımında kullanılan bitkiler

.82 Tad verici bitkiler
Örnek: Vanilya,nane, kanada çayı, şerbetçiotu, sassafras (Amerika'da 
yetişen ufak bir ağaç)

Baharatlar için 633.83, kokulu bitkiler (sarmısak, soğan) için 635.26; 
' kokulu ve tatlı otlar için 635.7'ye hkz.



.83

.84

.85

.851

.853

.86

.87

.88

.89 

.895 

.895 2 

.895 9

Baharatlar
Örnek; Zencefil, yenibahar, tarçın, karanfil, küçük Hindistan cevizi 
Tatlı baharatlan burada sınıflayın 

Acı baharatlar için 633.84'e bkz.

Acı baharatlar
Örnek; Karabiber, kırmızı biber, kaşık otu, hardal, paprika

Buharlaşmayan yağ yapımında kullanılan bitkiler 
Tohumları yağlı bitkileri burada sınıflayın 
Hindistan cevizini 634.61’de, zeytini 634.63'de sınıflayın

*Yağ palmiyesi 

*Kolza tohumu

Boya yapımında kullanılan bitkiler

Tanenli bitkiler
Örnek; Canaigre

Tıbbi bitkiler
Temel numara olan 633.88’e, 583-589 arasında 58'i izleyen numaralan 
ekleyin.Ömeğin yüksükotu 633.88381; ancak haşhaşı 633.75’de sınıflayın

Diğer amaçlarla kullanılan bitkiler

Kauçuk ve reçine yapımında kullanılan bitkiler
*Kauçuk ağaçları

Katran ağacı
Bu numaranın reçine üreten bitkiler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 633.895'de sınıflayın

.898 Böcek öldürücü ilaç yapımında kullanılan bitkiler

634 Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık
Ağaç ürünleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık, sadece meyve bahçeleri, sadece meyveler 
için standart altbölümler eklenmiştir
Plantasyon ürünleri için yetiştirilen ağaçları 633'de, süs ağaçlannı 635.977'de 
sınıflayın

Kavuna benzer meyveler için 635.6l'e, domatesler için 635.642’ye bkz. 
*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
634.04 Meyve bahçelerinin, meyvelerin yetiştirilmesi, hasat, ilgili konular

.1 Yumuşak çekirdekli meyveler

.2 Sert çekirdekli meyveler

.3 Turunçgiller ve dutgiller

.4 Diğer meyveler

.5 Sert kabuklu meyveler

.6 Tropikal ve yarı tropikal meyveler

.7 Üzümsü ve otsu tropikal ve yarı tropikal meyveler

.8 Üzümler

.9 Ormancılık

)4 Meyve bahçelerinin, meyvelerin yetiştirilmesi, hasat, ilgili konular

.1

.11

.13

.14

.15

.16

.2

.21

.22

.227

.23

.25

.257

.3

.304

.31

.32

634.1-634.6 Meyve bahçeleri ve meyveleri 
Kapsamlı eserleri 634'de sınıflayın 

Yumuşak çekirdekli meyveler 
*Elma 
*Armut 
*Ayva
*Muşmula (Mespilus germanica)
*Yeni dünya

Diğer adı; Japon muşmulası, malta eriği

Sert çekirdekli meyveler
*Kayısı
*Erik

Çeşitler ve türler
Örnek: Mürdüm eriği

*Kiraz
*Şeftali

Çeşitler ve türler
Örnek; Nektarin (tüysüz şeftali)

Turunçgiller ve dutgiller meyveleri

*Turunçgiller [eski 634.35] meyveleri
Turunçgillerden belirli meyveleri634.31-634.34'de sınıflayın 

* Portakal
*Altıntop (Greyfurt)



.33 Ağaçkavunu (sitron) grubu

.331 * Ağaçkavunu

.334 *Limon

.337 *Misk limonu

.34 *Kumkat (fortunella)

[.35] Turunçgil meyveleri
634.304'e alındı

.36 ^Dutgiller meyveleri
incir için 634.37'ye; dut için 634.38’e; ekmek ağacı için 634.39'a hkz.

.37 *lncir

.38 *Dut

.39 * Ekmek ağacı

.4 Diğer meyveler
Burada belirtilmeyen tropikal ve yarı tropikal meyveleri 634.6'da sınıflayın 

.41 Annonaceous meyveler
Örnek: Cherimoya, hint ayvası, papaw (şişe ağacı)

.42 Myrtaceous (mersingiller) ve passifloraceous (çarkıfelekgiller)
meyveleri

.421 *Guava

.425 ^Çarkıfelek meyvesi

.43 Sapotaceous meyveler
Örnek: sapodilla eriği, yıldız elması

.44 Anacardiaceous (sakızağacıgiller) meyveleri
Örnek: Mango (hint kirazı), İspanyol eriği
Mahun cevizini 634.573'de sınıflayın

.45 *Hurmalar

.46 Baklagil meyveleri
Örnek: Demirhindi, keçiboynuzu
Bahçe baklagillerini 635.65'de sınıflayın

.5 Sert kabuklu meyveler

.51 *Ceviz

.52 *Pikan (amerikan cevizi)
Bu numaranın karyalar için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 634.5'de 
sınıflayın



.53 *Kestane

.54 *Fındık

.55 *Badem

.57 Mahun cevizleri, yer fıstıkları, Brezilya bademi
Bu numaranın, diğer sert kabuklu meyveler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 634.5’de sınıflayın

.573 *Mahun cevizi

.574 *Yer fıstığı

.575 ^Brezilya bademi

.6 Tropikal ve yarı tropikal meyveler
Başka yerde belirtilmeyenler

Ot cinsinden, yeşil yaprağa benzer tropikal ve yarı tropikal meyveler için 
634.77’ye hkz.

.61 ^Hindistan cevizi

.62 *Hurma

.63 *Zeytin

.64 *Nar

.65 Papaya, avokado, mangostana
Bu numaranın, diğer tropikal ve yarı tropikal ağaç meyveleriiçin 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 634.6'da sınıflayın

.651 *Papaya

.653 * Avokado
Diğer adı; Timsah armutu

.655 *Mangostana

.7 Üzümsü ve otsu tropikal ve yarı tropikal meyveler
Küçük meyveler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir küçük meyveyi, meyveyle birlikte sınıflayın. 
Örneğin dut 634.38, üzüm 634.8

.71 Ahududu meyveleri (Rubus)

.711 *Ahududu (Ağaç çileği)

.713 *Böğürtlen

.714 *Logan ahududusu

.717 *Şebnem ahududusu

.718 *Boysen ahududusu (Ahududu-böğürtlen karışımı)



.72 Frenk üzümü

.721 *Kuş üzümü

.725 *Bektaşi üzümü

.73 Kambur üzümü ve yaban mersini

.732 *Kambur üzümü

.737 *Yaban mersini

.74 Diğer çalı meyveleri
Örnek: Kaya armudu, manda üzümü (şeferdiya), anberparis, mürver

.75 *Çilek

.76 *Keçi yemişi (Bataklık kızılcığı)

.77 Otsu tropikal ve yarı tropikal meyveler
Tropikal ve yan tropikal meyveler ile ilgili kapsamlı eserleri 634.6'da 
sınıflayın

.772 *Muz

.773 *Cennet inciri (adem elması)

.774 *Ananas

.775 Kaktüs meyveler

.8 Üzümler
Bağcılığı burada sınıflayın

.81 Toprağın işlenmesi

.82 Hasarlar, hastalıklar, zararlılar
Temel numara olan 634.82‘ye, 632.1-632.9 arasında 632'yi izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin mantar hastalıklan 634.824

.83 Çeşitler ve türler
Belirli çeşitlerin ve türlerin belirli özellikleri söz konusu özelliğe alındı. 
Örneğin misket üzümlerinin mantar hastalıkları 634.824

.88 Yetiştirme ve hasat
Temel numara olan 634.88‘e, 631.52-631.58 arasında 631.5'i izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin üzüm hasadı (bağbozumu) 634.885; ancak 
çeşitleri 634.83’de sınıflayın

Toprağın işlenmesi (tillage) için 634.81 ‘e bkz.
*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



Ormancılık

634.901-.909
.92
.93
.95
.96
.97
.98
.99

[.906 85]

.906 88

ÖZET
Standart altbölümler 

Orman yönetimi 
Ulaşım ve güvenlik 
Ormancılık (silvikültür) 
Hasarlar, hastalıklar, zararlılar 
Ağaç türleri
Orman işlenmesi ve ürünler 
Tarımsal ormancılık

Kesim ve kereste

Üretimin yönetimi
Kullanmayın; 634.92'de sınıflayın 

Dağıtımın yönetimi (Pazarlama)
Pazarlama yöntemlerini [eski 634.954] burada sınıflayın

634.92-634.96 Genel konular
Kapsamlı eserleri 634.9'da, belirli ağaç türlerine uygulanmış genel konulan 
634.97'de sınıflayın

işleme ve ürünler için 634.98‘e bkz.

.92 Orman yönetimi
Ormancılıkta ürün yönetimini burada sınıflayın
Bu numaranın orman ekonomisi için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
634.9'da sınıflayın
Ormancılıkta yönetim ile ilgili kapsamlı eserleri 634.9068'de, 
ormancılığın belirli bir yönüyle ilgili üretim yönetimini söz konusu yönle 
birlikte sınıflayın. Örneğin ağaç kesimi 634.98

.928 Üretim planlaması ve ölçüm
Bu numaranın orman yönetimi ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 634.92'de sınıflayın

.928 3 Üretim planlaması
Eski başlık: Düzenleme

.928 5 Ölçüm ve tahmin

.93 Ulaşım ve güvenlik
Örnek: Köprüler, gözetleme kuleleri, yollar, patikalar
Enerji hatlarına ulaşım 621.319‘a, alındı

.95 Ormancılık (Silvikültür)
[.952] Hasat yöntemleri

634.98‘e alındı

.953 Bakım amacıyla yapılan kesimler
Örnek: Geliştirici kesimler, seyreltme, budama



[.954]

.955

.956

.956 2 

.956 4 

.956 5 

.96

.972

.972 1 

.972 2 

.972 3 

.972 4 

.972 5 

.972 6

Pazarlama yöntemleri 
634.90688‘e alındı 

Çalıları ayıklama yöntemleri 
Ağaçlandırma

Ağaç dikme, yeniden ağaçlandırma, ağaç ıslahını burada sınıflayın
Tohumlar ve tohum toplama
Fidanlık uygulamaları
Sürekli olarak ağaç yetiştirilen alanlar

Hasarlar, hastalıklar, zararlılar
Temel numara olan 634.96‘ya, 632.1-632.9 arasında 632'yi izleyen 
numaraları ekleyin, örneğin orman yangını teknolojisi 634.9618

Ağaç türleri
Ormancılığın belirli tür ağaçlara uygulanan genel konulanm burada 
sınıflayın
t ile belirlenmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleme yapın:

2-6 Genel konular
634.92-634.96 arasında 634.9'u izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin yeniden ormanlandırma 56 

İşleme ve ürünler için 8‘e hkz.
1 Çeşitler ve türler

Belirli bir çeşit ya da türün genel konuları konu içine 
alındı. Örneğin belirli bir çeşidin yeniden 
ormanlandıniması 56

İşleme ve ürün Ağaç kesimi ve kereste 
Ağaç kesimi

Numara kullanılmıyor, 8’de sınıflayın 
Kağıt yapımında kullanılan ağaç

Bu numaranın kütükler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 8’de sınıflayın 
İkinci dereceden ürünler

634.985-634.987‘ye, alındı

8
[82]

[85-87]

Bu numaranın aniiospermler (tohumu zar içinde bulunan bitkileı 
deciduous (yapraklan belirli mevsimlerde dökülen) ağaçlar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 634.97'de sınıflayın

Çift çenekliler
Sert tahtalı ağaçlan burada sınıflayın

içinde bulunan bitkiler), 
; dökülen) ağ ' ’ ‘

vazgeçilmiştir; 634.97'de sınıflayın
Deciduous gimnospermleri (yapraklarını döken kabuksuz tohumlu 
bitkiler) 634.975'de sınıflayın

Diğer çift çenekliler için 634.973‘e bkz.
t Meşe
tAkağaç
t Kav ak
t Kestane
t Kayın
tHuş ağacı



.972 7 

.972 77

.972 8 

.973

.974

.975

tlhlamur

Çeşitler ve türler
Örnek: Amerikan ıhlamuru, Avrupa ıhlamuru 

t Karaağaç

Diğer çiftçenekliler
Temel numara olan 634.973‘e, 583.1-583.9 arasında 583'ü izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin Akasya ağaçları 634.973322

Tekçenekliler
Temel numara olan 634.974‘e, 584.1-584.9 arasında 584 u izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin palmiye ağaçları 634.9745

Gimnospermler (kabuksuz tohumlu bitkiler)

634.975 1-634.975 8 Kozalaklı (koniferer) ağaçlar
Kapsamlı eserleri 634.975'de, burada belirtilmeyen belirli kozalaklı ağaçları
634.97592'de sınıflayın

.975 1 t Çam

.975 2 t Ladin

.975 3 tSuga (Hemlok çamı)

.975 4 t Köknar

.975 5 tSelvi

.975 6 tSedir

.975 7 t Melez çam

.975 8 tSekoya

.975 9 Diğer Gimnospermler
Temel numara olan 634.9759‘a, 585.1-585.9 arasında 585'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tamaracks (Amerika'ya, özgü 
bir çeşit çam) 634.97592

.98 Orman işlenmesi ve ürünler Kesim ve kereste
Hasat yöntemlerini [eiA/ 634.952], kerestecilik ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Belirli tür ağaçların işlenmesi ve kullanımını 634.97'de; kereste ve kağıt 
hamum dışındaki ürünler için yetiştirilen ağaçları ürünle birlikte 
sınıflayın. Örneğin katran ağacı 633.8959, pikan (ABD’nin güneyine özgü 
cevize benzer bir ağaç) 634.52

Bıçkıhane işleri için 674.2 ‘ye bkz.
[.982] Kesim

Numara kullanılmıyor, 634.98'de sınıflayın

t634.97’de belirtildiği gibi ekleyin



.983 Odun hamuru
Bu numaranın tomruklar ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 634.98'de sınıflayın

.985

.986

.987

[.999]

634.985*634.987 İkinci dereceden orman ürünlerinin işlenmesi
Sadece henüz yetiştirilmemiş ürünler için kullanın
Belirli tür ağaçlardan elde edilen ikinci dereceden ürünleri [eski 634.97, 
634.97'deki tablodan 85-87 kullanarak] burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 634.987'de sınıflayın

Ağaç kabukları
Bitki özleri (usare)
İkinci dereceden orman ürünleri

Örnek: Meyveler, tohumlar, sert kabuklu meyveler
Ağaç kabukları için 634.985'e, bitki özleri için 634.986‘ya bkz.

Tarımsal ormancılık
Diğer tarımsal işlerle birlikte yapılan ormancılık
Sel kontrolü, otlak, mera kullanımı dahil
Bu numaranın ormancılığın diğer yönleri için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 634.9'da sınıflayın
Tarımsal ormancılığın belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin ağaç kesimi 634.98

Orman tarımı
Numara kullanılmıyor; 634.99'da sınıflayın

Bahçe bitkileri (bahçecilik, hortikültür) Sebzeler
Sebzeler; Korumanın dışında ara bir işlemden geçirilmemiş, ağırlıkla insanların 
tüketmesi için yetiştirilen bitkiler
Ev bahçeciliğini, bostancılığı burada sınıflayın 

Meyve bahçelerini 634'de sınıflayın

ÖZET
635.04 Yetiştirme, hasat, ilgili konular

.1 Yenilebilir kökler

.2 Yenilebilir yumrular ve soğanlar

.3 Yenilebilir, yapraklar, çiçekler, saplar

.4 Yemeklik yeşil bitkiler ve raventler

.5 Salatalık yeşil bitkiler

.6 Yenilebilir bahçe meyveleri ve tohumları

.7 Kokulu ve tatlı şifalı bitkiler

.8 Mantarlar ve domalan mantarı (yer mantarı)

.9 Çiçekler ve süsbitkileri

.04 * Yetiştirme, hasat, ilgili konular

635



> 635.1-635.8 Yenilebilir bitkiler
Kapsamlı eserleri 635'de sınıflayın

.1 Yenilebilir kökler [eskiden 633.4]
Manyok’u (tapyoka) 633.682'de sınıflayın

.11 *Pancar

. 12 Şalgam ve benzeri bitkiler

.125 * Kolza lahanası

.126 *Şalgam
Diğer adları: Rus şalgamı, swedes, İsveç şalgamı

.128 *Kök kerevizi
Diğer adları: Kök kerevizi, yumru, kök, şalgam kerevizi

.13 *Havuç

.14 *Çavşır (yabani havuç, kara kavza)

.15 *Turp

.16 *Tekesakah (iskorçina)

.2 Yenilebilir yumrular [eski 633.49] ve soğanlar
Kulkası 633.68’de sınıflayın 

.21 *Patates

.22 *Tatlı patates

.23 *Yam (Hint yerelması-Dioscorea)

.24 * Yer elması (Kudüs enginarı)

.25 *Soğan

.26 Soğangiller
Örnek: Pırasa, skalot, küçük taze soğan, sarmısak 

Soğan için 635.25‘e hkz.

.3 Yenilebilir yapraklar, çiçekler, saplar
Yemeklik yeşil bitkiler ve raventler için 635.4‘e; salatalık yeşil bitkiler 
için 635.5‘e hkz.
Bkz. Kılavuz 635.3 ile 635.4, 635.5 

.31 *Kuşkonmaz

.32 *Enginar
Yerelması (Kudüs enginarı) için 635.24‘e hkz.

*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



.34 *Lahana
Brassica oleracea yetiştirilmesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Karnabahar ve brokkoli için 635.35’e; Brüksel lahanası için 
636.36‘ya bkz.

.347 Çeşitler ve türler
Örnek: Baş lahana, kara lahana, alabaş

.35 ^Karnabahar ve *brokkoli

.36 *Brüksel lahanası

.4 Yemeklik yeşil bitkiler ve raventler
Bkz. Kılavuz 635.3 ile 635.4, 635.5

.41 *Ispanak

.42 *Pazı

.48 *Ravent (Işgın)

.5 Salatalık yeşil bitkiler
Bkz. Kılavuz 635.3 ile 635.4, 635.5

.51 * Aslandişi

.52 *Marul

.53 *Kereviz
Kök kerevizi için ayrıca 635.128‘e bkz.

.54 *Hindiba

.55 *Acı marul

.56 Labada (kuzu kulağı) ve tere

.6 Yenilebilir bahçe meyveleri ve tohumları

.61 Kavunumsa meyveler
Kavunu burada sınıflayın

Kabak ve bal kabağı için 635.62’ye; salatalık için 635.63'e bkz.

.611 *Kavun

.6117 Çeşitler ve türler
Örnek: Şamama, kırkağaç, kantalup

.615 *Karpuz

.62 *Kabak ve *bal kabağı

.63 *Salatalık



.64 Diğer meyveler

.642 *Domates

.643 *Tatlı biber
Diğer adı: Dolmalık biber, yeşil biber

.646 *Patlıcan

.648 *Bamya

.65 Bahçede yetişen baklagiller
Tarımda baklagiller ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Tarla bitkisi olarak baklagilleri 633.3'de, baklagil meyvelerini 634.46'da 
sınıflayın

.651 *Bakla

.652 ^Fasulye
Diğer adları: Çalı, sırık, ayşe kadın

.653 *Lima fasulyesi

.655 *Soya fasulyesi
Diğer adı: Soya

.656 *Bezelye
Diğer adı: Araka, İngiliz bezelyesi, bahçe bezelyesi

.657 *Nohut
Diğer adları: Ceviz bezelyesi, çik, cüce bezelye, garavans, nohut 

.658 *Mercimek

.659 Diğer bahçe baklagilleri

.659 2 *Börülce
Diğer adı: Kara gözlü bezelye 

.659 6 ^Yerfıstığı
Diğer adı: Fıstık

.67 Mısır
Diğer adları: Darı, maiz

.672 *Tatlı mısır

.677 *Cin mısırı

.7 Kokulu ve tatlı şifalı bitkiler
Şifalı bitki bahçelerini burada sınıflayın

.8 Mantarlar ve domalan mantarı (yer mantarı)
*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



Çiçekler ve süs bitkileri
Çiçek yetiştirmeyi (Florikültür) burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 582.1 ile 635.9

635.902 8 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98

.902 8

.91

.92

ÖZET
Yardımcı teknikler ve işlemler 

Belirli teknikler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Hasarlar, hastalıklar, zararlılar 
Genel ve taksonomik gruplamalar 
Çoğalma şekillerine göre gruplamalar 
Çevresel etmenlere göre gruplamalar 
Amaca göre gruplamalar 
Diğer gruplamalar 
Özel yetiştirme yöntemleri

Yardımcı teknikler ve işlemler [eski 635.91]
Araçları, gereçleri, malzemeleri 635.9l’de sınıflayın

Belirli teknikler; araçlar, gereçler, malzemeler
Temel numara olan 635.9l‘e, 631.2-631.8 arasında 63Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin budama 635.91542; ancak özel yetiştirme 
yöntemlerini 635.98’de sınıflayın
Yardımcı teknikler ve işlemler 635.9028‘e, alındı
Süs bitkilerinin belirli gruplamalarına ilişkin yetiştirme, hasat, gübreler ve 
toprak koşullayıcıları 635.93-635.97'de sınıflayın

Hasarlar, hastalıklar, zararlılar
Temel numara olan 635.92‘ye, 632.1-632.9 arasında 632'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mantar hastalıkları 635.924
Belirli bitki gruplamalarının hasarları, hastalıklan ve zararlılarını 635.93- 
635.97'de sınıflayın

> 635.93-635.97 Bitki gruplamaları
Başka bir talimat verilmemişse, bu listede yer alan iki ya da daha fazla 
altbölüme ait özellikler taşıyan karmaşık konuları, listede önce gelen numara 
içinde sınıflayın.Ömeğin yaprakları etli ev bitkileri 635.955 (635.965 değil)
Kapsamlı eserleri 635.9'da sınıflayın

.93 Genel ve taksonomik gruplamalar

.931 Yaşam süresine göre
Belirli familyaları, cinsleri ve türleri yaşam süresinden bağımsız 
olarak 635.933-635.939'da sınıflayın

Çok yıllıklar için 635.932 ‘ye hkz.
.9312 *Bir yıllık
.9314 *îki yıllık

.932 *Çok yıllık



.933-.939 Taksonomik gruplamalar
Temel numara olan 635.93‘e, 583-589 arasında 58'i izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin kaktüs 635.93347; ancak iki çenekliler ile 
ilgili kapsamlı eserleri 635.9, ağaçların taksonomik gruplamalarını 
635.9773-635.9775 içinde sınıflayın

.94 Çoğalma şekillerine göre gruplamalar

.942 *Tohumdan

.944 ^Soğanlardan ve *yumrulardan

.946 *Stolonlardan ve ^daldırma ile

.948 ^Çeliklerden ve ^dallardan

.95 Çevresel etmenlere göre gruplamalar

.951 Doğal habitat (ortam)
Temel numara olan 635.95l‘e, 2.Tablo’dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Iskoçya'ya, özgü süs bitkileri 635.951411

.952 iklimsel etmenlere göre
Ilıman kuşak dışında
Örnek: Alp bitkileri, kutup bitkileri, tropikal bitkiler
Bu numaranın ılıman kuşak bitkileri için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 635.9'da sınıflayın
Alp (kaya) bahçelerini 635.9672'de sınıflayın

.953 Mevsimsel ve günlük etmenlere göre
Örnek: Kışın çiçek açan bitkiler, sabah ya da akşam çiçek açan 
bitkiler

.954 Işık etmenlerine göre
Örnek: Gölge seven bitkiler, güneş seven bitkiler 

.955 Toprak etmenlerine göre
Örnek: Kum, zengin, kumlu toprak seven bitkiler 
Yaprakları etli ve sulu bitkiler dahil
Yaprakları etli bitkiler ile ilgili kaktüsleri vurgulayan eserler 
635.93347'de sınıflanır

.96 Amaca göre gruplamalar

.962 *Çiçek tarhları için

.963 *Kenar ve *çit için

.964 Toprak örtüsü için
Çimi burada sınıflayın

.964 2 *Çimen
Çayırları 635.9647'de sınıflayın

.964 7 ^Çayırlar



.965 *Ev bitkileri için
Pencere önündeki saksılar dahil
Saksı bahçeciliği ile ilgili kapsamlı eserleri 635.986'da, bonsai'yi 
635.9772'de sınıflayın

.966 *Kesme için
Çiçek düzenlemelerini 745.92'de sınıflayın

.967 Özel bahçe türleri için
Pencere önündeki saksılar için 635.965‘e bkz.

.967 1 Çatı, balkon, teras bahçeciliği
Saksı bahçeciliği ile ilgili kapsamlı eserleri 635.986'da sınıflayın 

.967 2 *Kaya bahçeler (Alp tipi bahçeler)
Alp bitkilerini 635.952'de sınıflayın 

.967 4 *Su bahçeleri

.967 6 * Yabani çiçek bahçeleri
Belirli bir doğal ortama ait yabani çiçekleri 635.95 l'de sınıflayın

.968 Koku ve renk için

.969 *Fidanlıklar için
Fidanlık uygulamalanm burada sınıflayın

.97 Diğer gruplamalar

.973 *Sürekli (dayanıklı) bitkiler

.974 *Sarmaşıklar
Tırmanan bitkileri burada sınıflayın

.975 * Yapraklı süs bitkileri

.976 *Çalı ve *çit bitkileri

.977 Ağaçlar
Saksı içindeki ağaçlan burada sınıflayın 
Saksı bahçeciliği ile ilgili kapsamlı eserleri 635.986'da sınıflayın 

.977 2 *Bonsai
Belirli familya, cins ve türlere ait bonsaileri 635.9773-635.9775'de 
sınıflayın

.977 3-977 5 Taksonomik gruplama
Temel numara olan 635.977‘ye, 583-585 arasında 58'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin karaağaç 635.9773962; ancak iki 
çenekli ağaçlar ile ilgili kapsamlı eserler için 635.977'yi kullanın

*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



.98 Özel yetiştirme yöntemleri
Belirli bitki gruplamaları için özel yetiştirme yöntemlerini 635.93- 
635.97'de sınıflayın

.982 Denetimli-çevre bahçeciliği
Kavanoz ve şişede bitki yetiştirme için 635.985‘e hkz.

.982 3 *Sera bahçeciliği

.982 4 *Doğal koşullara göre hazırlanmış bahçeler (terrarium)

.985 *Kavanoz ve şişede bitki yetiştirme

.986 *Saksı bahçeciliği
Kaplar içinde bitki yetiştirmeyi burada sınıflayın

.987 Organik bahçecilik
Belirli bir özelliği, söz konusu özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin 
kompost 635.91875

Hayvancılık
Evcilleştirilmemiş havyanların yetiştirilmesini 639'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 800 ile 591, 636, 398. 245

636

636.001-.009
.01-.08

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.001

[.001 575 1]

.002 
[.002 77]

.003-.009

ÖZET
Standart albölümler

[Otlaklar ve çiftlikler, genç hayvanlar, üretim ve bakım, belirli 
amaçlar için hayvanlar, veterinerlik bilimleri 

Atgiller Atlar
Geviş getirenler ve çift toynaklılar Büyükbaş hayvanlar Sığırlar
Geviş getiren küçükbaşlar Koyunlar
Domuzlar
Kümes hayvanları Tavuklar 
Kümes hayvanları dışındaki kuşlar 
Köpekler 
Kediler
Diğer memeliler

Felsefe ve kuram
Genetik

636.082l‘e alındı ^

Çeşitli
Sahiplik damgaları

Kullanmayın; 636.0812'de sınıflayın

Standart altbölümler
*633-635’de belirtildiği gibi ekleyin



.01 Haralar ve çiftlikler
Hayvan yetiştiriciliği yapılan otlaklar ve çiftliklerdeki toprak ve su 
yönetimini burada sınıflayın
Yem bitkilerinin üretimini 633.2'de, otlakların geliştirilmesini 633.202'de, 
ormanların otlak olarak kullanılmasını 634.99'da, hayvan barınaklarını 
636.0831'de, otlakları 636.084'de sınıflayın

.07 Genç hayvanlar
Genç hayvanların üretimi ve bakımı, belirli amaçlar için yetiştirilmesini, 
veterinerliğini 636.08'de sınıflayın

.08 Üretim ve bakım, belirli amaçlar için hayvanlar, veterinerlik bilimleri

ÖZET
636.081 Seçme, değerlendirme, sahiplik damgaları

.082 Yetiştirme

.083 Bakım ve idame

.084 Yemleme

.085 Yemler ve uygulamalı besleme

.086 Tarla bitkisi olarak yetiştirilen belirli yemler

.087 Diğer belirli yemler

.088 Belirli amaçlar için yetiştirilen hayvanlar

.089 Veterinerlik bilimleri Veteriner hekimlik

636.081-636.087 Üretim ve bakım
Kapsamlı eserleri 636'de, belirli amaçlarla hayvan üretimi ve bakımını 
636.088'de sınıflayın

.081 Seçme, değerlendirme, sahiplik damgaları

.081 1 Değerlendirme

.0812 Sahiplik damgaları
Damgalamayı burada sınıflayın

.082 Yetiştirme

.082 1 Genetik 636.0015751]
Germ (tohum) plasması (genetik özellikleri taşıyan madde), asıl 
tür dahil

.082 2 Yetiştirme kayıtları (soy kütükleri)
Örnek; Sığır sürü kütükleri, at soy kütükleri, koyun sürü kütükleri 

.082 4 Yetiştirme ve üretme yöntemleri

.082 41 Aynı soy ve cinsten (akraba) hayvanların birleştirilmesi

.082 42 Aynı soy ve cinsten olmayan hayvanların birleştirilmesi (kan
tazeleme)

Melezleme için 636.08243‘e bkz.



.082 43

.082 45 

.083

.083 1

.083 2 

.083 3

.083 7 

.084

.085 

.085 2 

.085 5

.085 51 

.085 52 

.085 54 

.085 57

.086 

.087 

.087 4 

.087 5 

.087 6

Melezleme
Melezleri burada sınıflayın 

Yapay dölleme 

Bakım ve idame
Vahşi hayvanların kontrolü, hayvanların nakledilmesi dahil

Yemleme için 636.084’e; veterinerlik bilimi için 636.089‘a hkz. 
Hayvan bakımının ahlaki yönleri için ayrıca 179.3’e hkz. 

Barındırma
Örnek: Kafesler
Hayvanların kesimden önce bekletildikleri yerler dahil 

Hayvan hastaneleri ve hasta ve yaralı hayvanlar için yardımcı bakım 

Bireysel bakım
Örnek: Tımar, yıkama, kırkım 

Koşum takımlan ve aksesuarlar

Yemleme
Örnek: Otlatma
Ormanların otlak olarak kullanılmasını 634.99'da sınıflayın 

Yemler ve uygulamalı besleme için 636.085‘e hkz.

Yemler ve uygulamalı besleme 
Uygulamalı besleme 

Yemler
Belirli yemler için 636.086-636.087‘ye hkz.

Yeşil kaba yemler

Silo yemleri

Kuru kaba yemler

Sanayi yemleri (Karma yemler)

636.086-636.087 Belirli yemler
Kapsamlı eserleri 630.0855'de sınıflayın

Tarla bitkisi olarak yetiştirilen belirli yemler 
Diğer belirli yemler 

Meyveler 
Bahçe bitkileri 
Et, balık, yumurta



.087 7 

.088

.088 1 

.088 2

.088 3

.088 4

.088 42 

.088 44

.088 45

.088 5 

.088 6

.088 7

.088 8

.088 9

Mineral katkılar

Belirli amaçlar için yetiştirilen hayvanlar 
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Belirli amaçlar için yetiştirilen hayvanlarla ilgili veterinerlik bilimini 
636.089'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 636.088

Damızlık hayvanlar

Çeki ve yük hayvanları
İşe koşulan hayvanlarla ilgili kapsamlı eserleri 636.0886’da 
sınıflayın

Et hayvanları
Yumurta ve süt için yetiştirilen hayvanları 636.08842'de sınıflayın 

Özel ürünler için yetiştirilen hayvanlar
Et hayvanları için 636.0883‘e hkz.

Yumurtası ve sütü için 

Derisi ve kürkü için
Kılı için yetiştirilen hayvanlar için 636.08845‘e hkz.

Kılı ve tüyleri için 
Örnek; Yapağı, yün 

Laboratuar hayvanlan 

îş hayvanları
Örnek: Bekçilik, çobanlık, avcılık

Yük hayvanları için 636.0882’ye; sporcu, özel becerisi olan, 
gösteri hayvanları için 636.0888'e hkz.

Ev hayvanlan
İtaat etmek üzere eğitilmeyi burada sınıflayın
Bir insanın ev hayvanları ya da en beğendiği hayvanlarla ilgili 
anılarını ve gerçek öyküleri 808.883'de sınıflayın; belirli bir 
edebiyat içindeki anıları ve öyküleri Tablo 3-B'den 803 
notasyonunu ya da uygun dil altındaki akraba numaraları 
kullanarak söz konusu edebiyatla birlikte sınıflayın; tarımsal 
teknikleri dile getirmeyi amaçlamayan hayvan öykülerini 800'deki 
uygun edebi biçim içinde sınıflayın

Bkz. Kılavuz 800 ile 591, 636, 398. 245

Sporcu, özel becerisi olan, gösteri hayvanları
Örnek: Sirk, dövüş, yarış, gösteri hayvanları
Iş hayvanları ile ilgili kapsamlı eserleri 636.0886'de sınıflayın

Hayvanat bahçesi hayvanları
Bu numaranın diğer amaçlarla yetiştirilen hayvanlar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 636.088'de sınıflayın



[.088 92] Birden çok amaç için yetiştirilen hayvanlar
Numara kullanılmıyor; 636'da sınıflayın 

[.088 99] Hayvanat bahçesi hayvanları
Numara kullanılmıyor; 636.0889'da sınıflayın

.089 Veterinerlik bilimleri Veteriner hekimlik
Temel numara olan 636.089‘a, 610-619 arasında 61'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin veterinerliği ilgilendiren virüs hastalıkları 
636.0896925
Hayvan hastanelerini ve hasta ve yaralı hayvanların yardımcı bakımım 
636.0832’de sınıflayın

.1 Atgiller Atlar
Standart altbölümler için 636.1001-636.1009'u kullanın

.101-.108 Haralar ve çiftlikler, taylar, üretim ve bakım, belirli amaçlar için 
yetiştirilen atlar, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.10‘a, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin atların spor ve gösteri amacıyla 
eğitilmesini 636.10888’de; ancak yük beygirlerini 636.15’de; 
süvarilerin ve sürücülerin eğitilmesini, atların, süvarilerin ve 
sürücülerin eğitimi ile ilgili kapsamlı eserleri 798’de sınıflayın

636.11 -636.17 Belirli at ırkları ve türleri
Kapsamlı eserleri 636. Tde sınıflayın

. 11 Doğu atları
Örnek: Magrip, Acem, Tatar, Türk atları

.112 Arap atları

.12 Yarış atları ve tırısçılar
Belirli bir ırkı o ırkla birlikte sınıflayın. Örneğin Safkan İngiliz atları 
636.132

.13 Binek atları
Örnek: Amerikan binek atları. Palomino, Tennessee gezinti atları 

Doğu atlan için 636.11‘e hkz.

.132 Safkan İngiliz atları

.133 Amerikan sığır çobanı atları

. 14 Araba atları (ağır koşum atları)
Örnek: Cleveland doru atları, Hackney, Yorkshire posta arabası atları 
Koşum atları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yük beygirleri için 636.15'e, hafif koşum atları için 636.17‘ye hkz.



.15 Yük beygirleri
Örnek; Belçika, Clydesdale, Percheron, Shire, Suffolk atları

. 16 Midilliler (bodur atlar)
Örnek: Hackney, Shetland, Welsh midillileri

.161 Haralar ve çiftlikler, midilli tayları, üretim ve bakım, belirli
amaçlar için yetiştirilen midilliler, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.161‘e, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin barınaklar 636.161831

. 17 Hafif koşum atları
Örnek: Morgan, Standardbred atları

.18 Diğer atgiller
Örnek: Eşekler, katırlar, zebralar

.2 Geviş getirenler ve çift toynaklılar Büyükbaş hayvanlar Sığırlar
Standart altbölümler için 636.2001-636.2009’u kullanın 

Geviş getiren küçükbaş hayvanlar için 636.3‘e hkz.

.201-.208

.21

Haralar ve çiftlikler, genç hayvanlar, üretim ve bakım, belirli 
amaçlar için yetiştirilen hayvanlar, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.20‘ye, 636.01-636.08 arasında 636.0’ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin düveler 636.207; ancak belirli amaçlar 
için yetiştirilen sığırlan 636.2l’de sınıflayın

Belirli amaçlar için yetiştirilen sığırlar
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Temel numara olan 636.21‘e, 636.0881-636.0889 arasında 636.088'i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin et için yetiştirilen sığırlar 636.213, 
süt için yetiştirilen sığırlar 636.2142; ancak sağım ve süt işlemeyi 
637.1’de sınıflayın
Belirli amaçlar için yetiştirilen belirli sığır ırklarını 636.22-636.28'de 
sınıflayın

636.22-636.28 Belirli sığır ırkları
Kapsamlı eserleri 636.2'de sınıflayın

.22 İngiliz sığır ırkları

.222 İngiliz et sığırı ırkları
Örnek: Hereford, Shorthorn, Sussex

.223 İskoç, Gal, İrlanda et sığırı ırkları
Örnek: Aberdeen Angus, siyah Gal, Galloway, Kyloe

.224 Kanal Adası süt sığırı ırkları
Alderney, Guernsey, Jersey’! içerir



.225 İskoç ve İrlanda süt sığırı ırkları
Örnek: Ayrshire, Dexter kısa boynuzlu, Kerry

.226 İki amaçlı sığır ırkları
Örnek; Devon, İngiliz uzun boynuzlu. Boynuzsuz Durham

.23 Alman, Hollanda, Danimarka, İsviçre sığır ırkları

.232 Et sığın ırkları

.234 Süt sığın ırklan
Örnek: Kahverengi İsviçre, Doğu Freyzian, Holstein-Freyzian, 
Oldenburg

.236 İki amaçlı sığır ırkları

.24 Fransız ve Belçika sığır ırkları

.242 Et sığırı ırkları

.244 Süt sığırı ırkları

.246 İki amaçlı sığır ırkları

.27 Diğer Avrupa sığır ırkları

.28 Avrupa kökenli olmayan diğer sığır ırkları

.29 Diğer daha büyük geviş getirenler ve çift toynaklılar

.291 Zebular (hörgüçlü Hint sığın)

.292 Bizon
Diğer adlan: Amerikan mandası, manda 

Su mandası için ayrıca 636293‘e bkz.

.293 Diğer büyükbaş hayvanlar
Örnek: Su mandası

.294 Geyikgiller (cervoidea) ve zürafagiller (giraffoidea)
Örnek: Geyik, ren geyiği

.295 Develer

.296 Çift toynaklılar
Alpakalar, lamalar, Vicunalar (Güney Amerikadaki küçükdeveler)’ı 
içerir

Develer için 636.295'e hkz.

.3 Geviş getiren küçükbaşlar Koyunlar
Standart altbölümler için 636.3001-636.3(X)9'u kullanın 
Traguloidea'yı 636.97355'de sınıflayın



.301-.308 Çiftlikler ve ağıllar, genç hayvanlar, üretim ve bakım, belirli
amaçlar için yetiştirilen hayvanlar, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.30‘a, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin koyun ağılları 636.301; ancak belirli 
amaçlarla yetiştirilen koyunları 636.31 ’de sınıflayın

.31 Belirli amaçlarla yetiştirilen koyunlar
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Temel numara olan 636.31‘e, 636.0881-636.0889 arasında 636.088'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin eti için koyun yetiştirme 636.313, 
yünü için koyun yetiştirme 636.3145
Belirli amaçlar için yetiştirilen belirli koyun ırklarını 636.32-636.38'de 
sınıflayın

636.32-636.38 Belirli koyun ırkları
Kapsamlı eserleri 636.3'de sınıflayın

.32 Ingiliz koyun ırkları

.33 Alman, Hollanda, İsviçre koyun ırkları

.34 Fransız ve Belçika koyun ırkları

.35 Italyan koyun ırkları

.36 Merinos koyun ırkları
İspanyol koyun ırklarını burada sınıflayın

.366 Ispanyol Merinos ırkları

.367 Diğer Avrupa Merinos ırkları

.368 Avrupa kökenli olmayan Merinos ırklan

.37 Diğer Avrupab koyun ırkları

.38 Avrupa kökenli olmayan koyun ırkları
Avrupa kökenli olmayan Merinos ırkları için 636.368‘e bkz.

.381 Amerikan koyun ırkları

.385 Asya koyun ırkları

.386 Afrika koyun ırkları

.39 Keçiler
Standart altbölümler için 636.39001-636.39009'u kullanın

.390 1-.390 8 Çiftlikler ve ağıllar, genç keçiler, üretim ve bakım, belirli amaçlar
için yetiştirilen keçiler, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.390‘a, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yetiştirme 636.39082; ancak, 
belirli amaçlar için yetiştirilen keçileri 636.39l’de sınıflayın



.391 Belirli amaçlar için yetiştirilen keçiler
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Temel numara olan 636.391‘e, 636.0881-636.0889 arasında 636.088’i 
izleyen numaraları ekleyin.Ömeğin keçilerin kıl için yetiştirilmesi 
636.39145
Belirli amaçlar için yetiştirilen belirli keçi ırklarını 636.392- 
636.398'de sınıflayın

.392-.39S Belirli keçi ırkları
Temel numara olan 636.39‘a, 636.32-636.38 arasında 636.3’ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Angora (Ankara) keçileri 636.3985

Domuzlar

.401-.408

.41

Standart altbölümler için 636.4001-636.4009'u kullanın

Çiftlikler, genç domuzlar, üretim ve bakım, belirli amaçlarla 
yetiştirilen domuzlar, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.40‘a, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin barınakları 636.40831’de; ancak yiyecek 
olarak yetiştirilen domuzlan 636.4’te, diğer amaçlarla yetiştirilen 
domuzları 636.41’de sınıflayın

Yiyecek dışında özel amaçlarla yetiştirilen domuzlar
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Temel numara olan 636.41‘e, 636.0881-636.0889 arasında 636.088'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kaba kıl için yetiştirilen domuzlar 
636.4145; ancak yiyecek olarak domuz üretimi için 636.413'den 
vazgeçilmiş, 636.4‘e alınmıştır
Belirli amaçlar için yetiştirilen belirli domuz ırklarını 636.42-636.48'de 
sınıflayın

.42-.47

.48

.482

.483

.484

.485

.486

.489

636.42-636.48 Belirli domuz ırkları 
Kapsamlı eserleri 636.4'de sınıflayın 

Avrupa domuz ırkları
Temel numara olan 636.4‘e, 636.32-636.37 arasında 636.3'ü izleyen 
numaralan ekleyin, örneğin İngiliz ırkları 636.42

Avrupa kökenli olmayan domuz ırkları
Polonya-Çin
Duroc

Diğer adı: Duroc-Jersey

Amerikan ırkları
Örnek: Cheshire, Chester White, Hampshire, mule-foot (katır ayaklı) 
razorback (jilet sırtlı), Victoria

Polonya-Çin için 636.482; Duroc için 636.483‘e hkz.
Asya ırkları
Afrika ırkları
Okyanus ırkları



Kümes hayvanlan Tavuklar
Kuş yetiştirme ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 636.5001-636.5009'u kullanın 

Kümes hayvanları dışındaki kuşlar için 636.6‘ya hkz.

.501-.508

.51

Çiftlikler, genç tavuklar, üretim ve bakım, belirli amaçlarla 
yetiştirilen kümes hayvanları, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.50‘ye, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin piliç yetiştirmeyi 636.5082’de; ancak 
belirli amaçlarla yetiştirilen kümes hayvanlannı 636.5l’de sınıflayın

Belirli amaçlarla yetiştirilen kümes hayvanları
Üretim, bakım, eğitimi burada sınıflayın
Temel numara olan 636.5 Te, 636.0881-636.0889 arasında 636.088'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin eti için tavuk yetiştirme 636.513, 
yumurta için tavuk yetiştirme 636.5142
Belirli amaçlarla yetiştirilen tavuk ırklarını 636.52-636.58'de , belirli 
amaçlar için yetiştirilen tavuk dışındaki kümes hayvanlarını 636.59'de 
sınıflayın

636.52-636.58 Belirli tavuk ırkları 
Kapsamlı eserleri 636.5'de sınıflayın

.52-.57 Avrupa tavuk ırkları
Temel numara olan 636.5‘e, 636.32-636.37 arasında 636.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin legorn tavuklan 636.55
Diğer önemsiz çeşitleri 636.587'de sınıflayın

.58 Avmpa kökenli olmayan diğer tavuk ırkları ve çeşitleri

636.581-636.584 Amerikan ırkları
Kapsamlı eserleri 636.58'de, önemsiz çeşitleri 636.587'de sınıflayın

.581 Bucks County, Dominique, Java, Jersey Blue, Winnebago

.582 Plymouth Rock

.583 Wyandotte

.584 Rhode Island Red

.585 Asya ırkları
Önemsiz çeşitleri 636.587'de sınıflayın

.587 Önemsiz çeşitler

.587 1 Bantam



.587 2 Cornish

.59 Diğer kümes hayvanları

.592 Hindiler
Standart altbölümler için 636.592001-636.592009'u kullanın

.592 01-.592 08 Çiftlikler, genç hindiler, üretim ve bakım, belirli amaçlarla
yetiştirilen hindiler, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.5920‘ye, 636.01-636.08 arasında 
636.0’ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin et için hindi 
yetiştirme 636.5920883

.593 Gine ördeği

.594 Sülün

.595 Tavus kuşu

.596 Güvercin

.597 Ördek

.598 Kaz

.6 Kümes hayvanları dışındaki kuşlar
Kuşlar ile ilgili kapsamlı eserleri 636.5'de sınıflayın

.61 Tüyleri için yetiştirilen kuşlar

.63 Avcı kuşlar

.68 Ötücü kuşlar ve süs kuşları
Örnek: Mina, tukan

Tavuskuşu için 636.595‘e hkz.

.681 Kuğular

.686 İspinozlar, papağanlar, şahinler
Bu numaranın kafes ve kuşhane kuşları ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 636.68'de sınıflayın

.686 2 İspinozlar
Örnek; Kanaryalar

.686 4 Muhabbet kuşları
Diğer adları: Aşk kuşu, çayır, kabuk paraketesi
Paraketeler ile ilgili kapsamlı eserleri 636.6865'de sınıflayın

.686 5 Papağanlar
Örnek: Cockatoo (ibikli renkli tüylü papağan), lory 
(Avustralya'ya, özgü kırmızı papağan), macaw (Tropikal 
Amerikaya özgü iri papağan)
Paraketeler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Muhabbet kuşlan için 636.6864‘e hkz.



.686 9 Şahinler
Bu numaranın diğer kafes ve kuşhane kuşlan için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 636.68'de sınıflayın

.7

.700 1 

.700 2 

.700 22 

.700 3-.700 9 

.701-.708

Köpekler

.71

Felsefe ve kuram 

Çeşitli

Resimler, modeller, minyatürler [tümü eski 636.77]

Standart altbölümler

Köpek yavruları, üretim ve bakım, belirli amaçlar için yetiştirilen 
köpekler, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.70‘e, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin barınaklar 636.70831

Irklar
Belirli ırklar için 636.72-636.76‘ya bkz.

636.72-636.76 Belirli köpek ırkları ve gmpları
Kapsamlı eserleri 636.7l'de, herhangi bir ırkın süs köpeğini 636.76'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 636.72-636.76

.72 Sporcu olmayan köpekler
Diğer adı: Yararlı grup
Bichon Frise, Boston terrieleri, buldoglar, Çin Şar-peiler, Dalmaçyanlar, 
Fransız buldoglan, Keeshondlar, Lhasa apsolar, Schipperkeler, standart ve 
küçük finolar, Tibet spanielleri, Tibet terrielerini içerir
Terrieler ile ilgili kapsamlı eserleri 636.755'de sınıflayın

.73 îş ve çoban köpekleri
Akita, Alaska Malamutlan, Bemese dağ köpeği, bokser, bul mastı, 
Doberman pinşerleri. Büyük Daneler, Büyük Pireneler, Komondor, 
Kuvasz, mastılar, Newfoundland, Portekiz su köpekleri. Rottweiler, Sen 
Bernard, Samoyed, Alman terrieleri (standart ve dev schnauserler),
Sibirya (Eskimo) kızak köpeğini içerir
Minik schnauzeri 636.755'de; minik pinşeri 636.76'da sınıflayın

.737 Çoban köpekleri
Avustralya sürü köpeği, sakallı çoban köpeği, Belçika malinoisleri, 
Belçika tervurenleri, Bouvier des flandres, briard, Iskoç çoban 
köpeği. Alman çobanı (Alman polis köpeği), puli, Gal corgisi, ünlü 
çoban köpeği ırklarını içerir

.75 Spor köpekleri, av köpekleri, terrieler

.752 Spor köpekleri
Brötanya vizsiası, Weimaraner, sert kıllı iz köpekleri, ünlü pointerler, 
retrieverler, setterler, spanieller'i içerir



.753 Av köpekleri
Basenjiler, küçük av köpekleri, borzoiler, dachshundlar, tavşan 
tazıları (harrier), Rodezya ridgebackIeri, salukiler, tazılar; ünlü av 
köpeği ırklarını içerir

.755 Terrieler
Minik Schnauzerler dahil
Boston ve Tibet terrielerini 636.72'de, süs köpeği terrieleri 636.76'da 
sınıflayın

.76 Süs köpekleri
Affenpinşerler, Brüksel köpekleri, Çihuahualar, İngiliz süs spanieli, 
İtalyan tazıları, Japon spanielleri. Malta köpekleri, Meksika tüysüz 
köpekleri (Xoloizuintli), minik pinşer, Papillon, Pekin, Pomeranian, pug 
(buldoğa benzer küçük köpek). Şu Tzu, ipek tüylü terrie, Manchester süs 
terriesi, süs finoları, Yorkshire terrieleri
Minik finoları 636.72'de; minik schnauzerleri 636.755'de sınıflayın

[.77] Çizimler, modeller, minyatürler
636.70022‘ye, alındı

Kediler

Felsefe ve kuram 

Çeşitli

Çizimler, modeller, minyatürler [tümü eski 636.87]

Standart altbölümler

.8

.800 1 

.800 2 

.800 22 

.800 3-.800 9 

.801-.808 Kedi yavrulan, üretim ve bakım, belirli amaçlar için yetiştirilen 
kediler, veterinerlik bilimleri

Temel numara olan 636.80‘e, 636.01-636.08 arasında 636.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kedi yetiştirme 636.8082; ancak ev 
kedileri için 636.8'i kullanın

636.82-636.83 Ev kedileri
Kapsamlı eserleri 636.8'de sınıflayın

.82 Kısa tüylü ev kedileri

.822 Sıradan kısa tüylü kediler

.823 Manks kedileri

.825 Asya tipi kısa tüylü kediler
Örnek: Burma, Siyam kedisi

.826 Diğer kısa tüylü kediler
Örnek: Habeşistan (Abyssinian), Rus mavi kedisi

.83 Uzun tüylü ev kedileri
Örnek: Ankara (kun kedisi), çinçila, Himalaya, Acem



[.87] Çizimler, modeller, minyatürler
636.80022‘ye alındı

.89 Evcil olmayan kediler
Örnek: Cheetahlar (pars benzeri kediler), oselotlar

.9 Diğer memeliler

.91 Monotremeler ve keseli hayvanlar

.93-.98 Plasentalı memeliler
Temel numara olan 636.9‘a, 599.3-599.8 arasında 599'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin filler 636.961; ancak atgilleri 636.1, 
gevişgetirenleri (traguloidea hariç) 636.2, çift toynaklılan 636.296; 
kedigilleri 636.8’de sınıflayın

637 Mandıracılık ve ilgili ürünler
Süt üreticiliği ile ilgili kapsamlı eserleri 636.2142'de sınıflayın

ÖZET
637.1 Sütçülük ve sütün işlenmesi

.2 Tereyağı yapımı

.3 Peynir yapımı

.4 Dondurulmuş tatlıların imalatı

.5 Yumurta işleme

L Sütçülük ve sütün işlenmesi

637.12-637.14 İnek sütü
Kapsamlı eserleri 637.l'de sınıflayın

.12 Süt sağımı ve inek sütünün muayenesi

.124 Süt sağımı

.124 028 Yardımcı teknikler, işlemler; malzemeler
Sağım makine ve donanımını 637.125'de sınıflayın

. 125 Sağım makine ve donanımı

.127 Test [eskiden 637.1410287] ve muayene
Eski başlık: Kalite ve saflığın belirlenmesi 

.127 6 Sütyağı testleri

.1277 Bakteri sayımları

[.13] İnek sütünün işlenmesi
637.14‘e alındı

.14 İnek sütünün işlenmesi [eski 637.13] ve biçimleri



637.141-637.146 Kaymaklı süt
Kapsamlı eserleri 637.14'de sınıflayın

.141 Taze kaymaklı süt
Pastörize, homojenize, D vitamini ekleme ile ilgili kapsamlı eserler 
dahil
Taze kaymaklı süt dışındaki ürünlere uygulanan pastörize, 
homojenize, D vitamini ekleme işlemlerini ürünle birlikte sınıflayın. 
Örneğin kaymak 637.148

.141 028 7 Ölçüm
Test 637.127‘ye, alındı

Kaymaklı sütün yoğunlaştınimış, sıvı biçimleri 
Suyu alınmış (buharlaşma ile) süt 

Sade yoğunlaştırılmış süt
Numara kullanılmıyor; 637.142'de sınıflayın 

Tatlandınimış yoğunlaştınimış süt 

Kurutulmuş kaymaklı süt 

Mayalanmış kaymaklı süt 

Yağı alınmış süt
Taze ve yoğunlaştırılmış yağsız süt

Numara kullanılmıyor; 637.147'de sınıflayın 

Kurutulmuş yağsız süt 

Mayalanmış yağsız süt
Yoğurdu burada sınıflayın

Kaymak

İnek sütü dışındaki sütler 

Tereyağı yapımı 
Kalite belirleme 
İşleme

Numara kullanılmıyor; 637.2'de sınıflayın

.24 Yan ürünler
Yayık ayranını burada sınıflayın

.3 Peynir yapımı
Yan ürünler dahil

.32 Kalite belirleme

.142 

.142 2 

[.142 3]

.142 4 

.143 

.146 

.147
[.147 1-.147 2]

.147 3 

.147 6

.148

.17

.2

.22
[.23]



[.33] İşleme
Numara kullanılmıyor; 637.3'de sınıflayın

.35 Çeşitler

.352 Krem peynir (olgunlaştınimamış yumuşak peynirler)

.353 Olgunlaştırılmış yumuşak peynirler
Örnek; Brie, Kamamber, Gorgonzola, Limburger, Nöşatel

.354 Sert peynirler
Örnek: Çedar, Parmesan, İsviçre

.356 Ekşi sütten yapılan peynirler
Örnek; Süzme peynir

.358 Peynirli yiyecekler

.4 Dondurulmuş tatlıların imalatı
Örnek: Dondurma, dondurulmuş kremalar, şerbetler

.5 Yumurta işleme
Yumurta için tavuk besiciliğini 636.5142'de, yumurta için diğer kümes 
hayvanları besiciliğini 636.59'da sınıflayın

.54 Tavuk yumurtalan

.541 Taze yumurta

.543 Kurutulmuş yumurta

.547 Kurutulmuş yumurta akı

.548 Kurutulmuş yumurta sarısı

.59 Diğer yumurta türleri
Temel numara olan 637.59‘a, 636.592-636.598 arasında 636.59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ördek yumurtalan 637.597

638 Yararlı böcek yetiştiriciliği
.1 Arıcılık (Apikültür)

. 11 Arıhane (kovan) tesisi

.12 Arı çeşitleri
Belirli bir an çeşidinin belirli bir özelliğini o özellikle birlikte sınıflayın. 
Örneğin kovan tesisi 638.11

. 13 Arı otlakları

.14 Kovan yönetimi

. 140 28 Yardımcı teknikler ve işlemler
Araçlar, gereçler, malzemeleri 638.142'de sınıflayın



. 142 Gereçler ve malzemeler
Örnek: Kovan bölmeleri, kovanlar, koruyucu ekipman, dumanlayıcılar

.144 Arıların ek beslenmeleri

.145 ' Kraliçe arı yetiştirme

.146 Oğul kontrolü

. 15 Hasarlar, hastalıklar, zararlılar

.16 Balın işlenmesi
Kovan ürünleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Balmumu için 638.17‘ye hkz.

.17 Balmumu

.2 İpek böcekleri

.3 Reçine ve boya üreten böcekler

.5 Diğer böcekler

.57 Belirli böcekler
Temel numara olan 638.57‘ye, 595.71-595.79 arasında 595.7'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin peygamber devesi 638.5725

639 Avcılık, balıkçılık, koruma, ilgili teknolojiler
Spor amaçlı avcılık ve balıkçılığı 799'da sınıflayın

ÖZET
639.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Avlama ve tuzak hazırlama

.2 Ticari amaçlı balık, balina, fok avcılığı

.3 Soğukkanlı omurgalı hayvanların üretimi Balıklar

.4 Yumuşakçalarm (mollusca) üretimi ve avlanması

.5 Kabukluların üretimi ve avlanması

.7 Diğer omurgasızların üretimi ve avlanması

.8 Su kültürü (Aquikültür)

.9 Biyolojik kaynakların korunması

.029 Ticari çeşitli [eskiden 380.143029, 380.1431029, 381.43029,
381.431029, 382.43029, 382.431029]

.091 6 Hava ve su ile ilgili ele alışlar
Su kültürü (Aquikültür) 639.8‘e alındı 

.091 62 Okyanus ve denizler ile ilgili ele alışlar
Deniz kültürü (Marikültür) 639.8‘e alındı

.1 Avlama ve tuzak hazırlama



.11 Kürk hayvanları ve diğer memeliler
Temel numara olan 639.1 Te, 599.1-599.8 arasında 599'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin geyik avcılığı ve tuzakları 639.117357

Balina avcılığı için 639.28'e,fok avcılığı için 639.29'a hkz.
Kürk çiftçiliği için ayrıca 636.08844'e bkz.

Kuşlar

.122

.123

.124

.128

.13

.14

639.122-639.124 Belirli doğal ortamlarda (habitat) yaşayan kuşlar
Kapsamlı eserleri 639.12'de; belirli kuş türlerini doğal ortamlanndan bağımsız 
olarak 639.128'de sınıflayın

Kara kuşları

Sahil kuşları

Su kuşlan

Belirli türler
Temel numara olan 639.128'e, 598.3-598.9 arasında 598'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sülünler 639.128617

Amfıbiyenler (Karada ve suda yaşayan hayvanlar)

Sürüngenler
Temel numara olan 639.14'e, 597.92-597.98 arasında 597.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin timsah avcılığı 639.148

.2 Ticari amaçlı balık, balina, fok avcılığı
Avlamanın yanısıra üretimi de kapsayan, balıklann yanısıra omurgasızları da 
kapsayan dalyanlarla ilgili eserleri burada sınıflayın
Balık üretimini 639.3'de, omurgasızlar için yapılmış dalyanları 639.4'de 
sınıflayın

Su kültürü (Aguikültür) için 639.8'e, spor amaçlı balıkçılık için 799.1'e 
ayrıcahkz.

[.200 1-200 9] Ticari balıkçılık, balina, fok avcılığının standart altbölümleri
639.201-639.209'a alındı

.201-.209 Ticari balıkçılık, balina, fok avcılığının [eski 639.2001- 639.2009];
ticari balıkçılığın standart altbölümleri

639.21-639.22 Belirli tür sularda balıkçılık
Kapsamlı eserleri 639.2'de, suyun türünden bağımsız olarak belirli tür 
balıkların avcılığım 639.27'de sınıflayın

.21 Tatlı sularda balıkçılık

.22 Tuzlu ve acı sularda balıkçılık



.27 Belirli balık türlerinin avcılığı
Temel numara olan 639.27'ye, 597.2-597.5 arasında 597'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin som avcılığı 639.2755

.28 Balina avcılığı

.29 Fok avcılığı

.3 Soğukkanlı omurgalı hayvanların üretimi Balıklar
[.300 1-300 9]

.301-.309

Soğukkanlı omurgalı hayvanlann üretiminin standart altbölümleri
639.01-639.09'a alındı

Soğukkanlı omurgalı hayvanların üretimi [eski 639.3001
639.3009], balık üretiminin standart altbölümleri

639.31-639.34 Kültür balıkçılığı 
Kapsamlı eserleri 639.3'de sınıflayın

Belirli tür balıkların üretimi için 639.372-639.375'e hkz.

.31 Tatlı sularda balık üretimi
Tatlı su akvaryumlarında balık üretmeyi 639.344'de sınıflayın

.311 Doğal ve yapay göletlerde
Balık kuluçkalıkları dahil

.312 Göllerde

.313 Nehirlerde ve diğer akarsularda

.32 Tuzlu ve acı sularda balık üretimi
Deniz akvaryumlannda balık üretimini 639.342'de sınıflayın

.34 Akvaryumda balık üretimi

.342 Deniz akvaryumları

.344 Tatlı su akvaryumları

.37 Amfibiyenler (karada ve suda yaşayan hayvanlar) ve belirli tür
balıkların üretimi

.372-.375 Belirli tür balıkların üretimi
Temel numara olan 639.37'ye, 597.2-597.5 arasında 597'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alabalık kuluçkalıkları 639.3755

.376-.37S Amfibiyenler
Temel numara olan 639.37'ye, 597.6-597.8 arasında 597'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kurbağa çiftlikleri 639.3789
Kapsamlı eserleri 639.376'da sınıflayın



.39 Sürüngenler
Temel numara olan 639.39’a, 597.92-597.98 arasında 597.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yılan çiftlikleri 639.396

.4 Yumuşakçalarm (Mollusca) üretimi ve avlanması
Omurgasızların üretimi ve avlanması ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kabukluların (crustacea) üretimi ve avlanması için 639.5'e, diğer 
omurgasızların üretimi ve avlanması için 639.7'ye hkz.

A1 İstiridyeler

f .411 ] Yenilebilir istiridyeler
Numara kullanılmıyor; 639.4l'de sınıflayın

.412 İnci istiridyeleri

.42 Midyeler

.44 Deniz tarakları

.48 Diğer yumuşakçalar
Temel numara olan 639.48'e, 594.1-594.5 arasında 594'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin mürekkep balığı (kalamar) 639.4858

.5 Kabukluların üretimi ve avlanması

.54 Belirli kabuklular
Temel numara olan 639.54'e, 595.3841-595.3844 arasında 595.384'ü 
izleyen numaraları ekleyin, örneğin İstakozlar 639.541
Bu numaranın yenilebilir kabuklular ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 639.5'de sınıflayın

.7 Diğer omurgasızların üretimi ve avlanması
Yararlı böceklerin üretimi için 638'e hkz.

.73 Protozoa (tek hücreli hayvanlar), Parazoa, Coelenterata,
Echinodermata ve ilgili phyla

Temel numara olan 639.73'e, 593.1-593.9 arasında 593'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin süngerler 639.734

.75 Solucanlar
Temel numara olan 639.75'e, 595.12-595.18 arasında 595.Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yer solucanları 639.7546

.8 Su kültürü (Aquikültür) [eski 639.0916]
Deniz kültürünü (marikültür) [eski 639.09162] burada sınıflayın
Belirli hayvanların su içinde üretimini o hayvanla birlikte sınıflayın. Örneğin 
istiridyeler 639.41

.89 Bitkilerin su içinde üretimi



Biyolojik kaynakların korunması
Av alanlarının, vahşi yaşamın korunmasını burada sınıflayın
Biyolojik kaynakların korunmasıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 333.9516'da 
sınıflayın

.92

.93

.95

.96

.97

639.92-639.96 Hayvanların korunması
Kapsamlı eserleri 639.9'da, belirli tür hayvanların korunmasını 639.97'de 
sınıflayın

Hayvanların doğal ortamlannın iyileştirilmesi 
Hayvan türlerinin nüfus kontrolü 
Hayvanlar için koruma alanları, sığınma yerleri 
Hasarların, hastalıkların, hayvan düşmanlannın kontrolü 
Belirli tür hayvanlar

Temel numara olan 639.97'ye, 592-599 arasında 59'u izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin kuşların korunması için alınan önlemler 639.978

Bitkilerin korunması

640 Ev Ekonomisi ve aile yaşamı

.202

[.288]

[.297]

Evin ve bireyin yaşantısının idaresini, ev işleriyle ilgili sanatları ve bilimleri 
burada sınıflayın
Kişisel sağlığı 613'de sınıflayın

ÖZET
640.1-.9 [Ev idaresinin belirli yönleri ve standart altbölümleri]
641 Yiyecek ve içecek
642 Yemekler ve yemek servisi
643 Konutlar ve konut donanımı
644 Evdeki kolaylıklar
645 Konut mefruşatı
646 Dikiş, giyim, kişisel ve aile hayatının idaresi
647 Kamuya ait evlerin yönetimi (Kurumsal ev idaresi)
648 Ev idaresi
649 Çocuk yetiştirme ve hasta ve sakatların evde bakımı 

Özetler ve anahatlar
Bu numaranın el kitapları için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 640'da 
sınıflayın
Yararlı ipuçları ve çeşitli tarifeler 640.41'e alındı

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 643.7'de sınıflayın

Değerlendirme ve satınalma el kitapları 
Kullanmayın; 640.73'de sınıflayın



Ev idaresinin belirli yönleri [eskiden 640.68]
Ev idaresi ile ilgili kapsamlı eserleri 640'da sınıflayın

Yararlı ipuçları ve çeşitli tarifeler [eski 640.202]

Paranın idaresi
Ev için yapılan harcamaların kayıtları dahil 
Muhasebe, bütçe hazırlama, harcama kontrolünü burada sınıflayın 
Değerlendirme ve satınalma rehberlerini 640.73'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 332.024 ile 640.42

.41

.42

.43

.46

.49

[.68]

.71

[.714]

.715

.73

Zaman ve enerjinin idaresi

Evde çalışan işçiler
Görevleri, saatleri, seçimi, eğitimi
Kurumsal binalann temizlik işçilerinin yönetimini 647.2'de sınıflayın

Asgari düzeyde ev idaresi
Olumsuz koşullarda ve felaket beklentilerine, örneğin nükleer saldırı 
tehdidine, karşı önlem alırken ev idaresi
Kazalardan, felaketlerden, diğer olumsuz koşullardan sonraki asgari 
düzeyde kişisel hayatı 613.69'da sınıflayın

Ev idaresi
Bu numaranın ev idaresi ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 640'da sınıflayın
Ev idaresinin belirli yönleri 640.4'e alındı

Okullar ve kurslar

Yetişkin eğitimi
640.715'e alındı

Yetişkin eğitimi [eski 640.1 \4]

Değerlendirme ve satın alma rehberleri
Evin ve bireyin ihtiyaçları için tüketicinin eğitimini burada sınıflayın
Disiplinlerarası değerlendirme ve satın alma rehberlerini, tüketici 
eğitimiyle ilgili eserleri 381.33'de; hane halkı parasının idaresiyle ilgili 
kapsamlı eserleri 640.42'de sınıflayın; belirli ürünler ve hizmetlerle ilgili 
değerlendirme ve satın alma rehberlerini, 1.Tablo'dan 0297 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin otomobillerin 
değerlendirilmesi için el kitapları 629.2220297



641 Yiyecek ve içecek
Yemekler ve yemek servisi için 642'ye bkz.

ÖZET
641.01 Felsefe ve kuram 
.1 Uygulamalı beslenme
.2 İçecekler (İçkiler)
.3 Yiyecekler
.4 Yiyeceklerin korunması ve saklanması
.5 Yemek pişirme
.6 Belirli malzemelerin pişirilmesi
.7 Belirli pişirme işlemleri ve teknikleri
.8 Belirli türde karışık yemeklerin pişirilmesi

.01 Felsefe ve kuram

.013 Gastronomi ve yemek keyfi

.1 Uygulamalı beslenme
Sağlığın iyileştirilmesi için beslenmeyi 613.2'de; içeceklerin besin değerlerini 
641.2’de, belirli yiyeceklerin besin değerlerini 641.33-641.39'da sınıflayın

.104 Özel konular

.104 2 Kaloriler
Kalori sayıcılar dahil

. 12 Proteinler

.13 Karbonhidratlar

.14 Katı ve sıvı yağlar

.16 Su

. 17 Madenler (mineraller)

.18 Vitaminler

.2 İçecekler (İçkiler)
Üretim, imalat, koruma, hazırlama kullanma ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Belirli bir özelliği o özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin imalat (ticari üretim) 
663

.21 Alkollü içkiler
Şarap için 641,22’ye; mayalı ve malili içkiler için 641.23’e; 
damıtılmış (imhiklenmiş) içkiler için 641,25'e hkz.



.22 Şarap
Üzüm şarabını burada sınıflayın

Sake (pirinç şarabı) için ayrıca 641.23'e bkz.

.222 Üzüm şarabının belirli türleri
Temel numara olan 641.222'y'e, 663.222-663.224 arasında 663.22'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin şampanya 641.2224
Bu numaranın üzüm şarapları ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 641.22'de sınıflayın

.229 Üzümden yapılmayan şaraplar
Örnek: Elma şarabı

.23 Mayalı ve maltlı içkiler
Örnek: Sake
Biraları burada sınıflayın
Malt viskisini 641.252'de sınıflayın

.25 Damıtılmış (imbiklenmiş) içkiler
Örnek: Meskal (kaktüs rakısı), tekila, patates viskisi, votka

.252 Viski
Patates viskisi için 641.25'i kullanın

.253 Konyaklar

.255 Karışık içkiler
İmbiklenmiş ve çeşitli tohumlar, kökler, yapraklar, çiçekler, 
meyvelerle tatlandırılmış içkiler
Örnek: Absent, likörler, cin

.259 Rom
Bu numaranın diğer imbiklenmiş içkiler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 641.25'de sınıflayın

.26 Alkolsüz içkiler
Belirli alkolsüz içecekleri ve içecek türlerini 641.3'de sınıflayın

.3 Yiyecekler
Yiyecekler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Bu numaranın yiyecek ve içecekler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 64 Tde sınıflayın
Karışık yemekler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 641.8'de sınıflayın; belirli 
bir yönü o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin imalat (ticari üretim) 664

Bkz. Kılavuz 580-590 ile 630, 641.3; 613.2 ile 641.3, 363.8
.300 1 Felsefe ve kuram
.300 2 Çeşitli

[.300 297] Değerlendirme ve satın alma el kitapları
Kullanmayın; 641.3l'de sınıflayın



.300 3-300 9 

.302

Standart altbölümler

Sağlık besinleri
Organik olarak yetiştirilen yiyecekler dahil

.303

.306

.309

.31

.33-.37

.38

.39

641.303-641.309 Yiyeceklerin kaynaklarına göre sınıflanması
Kapsamlı eserleri 641.3'de sınıflayın

Sebzelerden elde edilen yiyecekler
Hayvanlardan elde edilen yiyecekler
Mineralli yiyecekler

Değerlendirme ve satın alma el kitapları
Uygulamalı beslenmeyi 641. l'de, belirli gıdalar için değerlendirme ve 
satın alma el kitaplarını 641.33-641.39'da sınıflayın

Bitkisel ürünlerden ve ehlileştirilmiş hayvanlardan elde edilen 
yiyecekler

Temel nuniara olan 641.3'e, 633-637 arasında 63'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tatlandırıcılar 641.3382, baklagiller 641.3565, et 641.36, 
tavuk eti 641.365
Baklagiller için 641.333'ü kullanmayın 

Bal için 64138'e hkz.

Bal
Av ve deniz ürünleri

Temel numara olan 641.39'a. 641.691-641.696 arasında 641.69'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin istiridyeler 641.394
Bu numaranın diğer yiyecekler için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 
641.3'de sınıflayın

641.4-641.8 Yiyeceklerin korunması, saklanması, pişirilmesi
Kapsamlı eserleri 641.3'de sınıflayın

Yiyeceklerin korunması ve saklanması
Yiyeceklerin korunması ile ilgili kapsamlı eserleri 664.028'de sınıflayın

.41

.42

.44

641.41-641.47 Sebze ve meyvelerin, genel olarak yiyeceklerin korunma 
teknikleri

Kapsamlı eserleri 641.4'de, et ve ilgili yiyeceklerin korunma tekniklerini 
641.49'da sınıflayın

Ön işlem
Konserveleme
Kurutma ve suyu giderme

Dondurarak kurutma (şoklama) dahil



.45 Düşük ısı teknikleri

.452 Soğuk depolama

.453 Derin dondurma
Dondurarak kurutma (şaklama) için 641.44'e bkz.

.46 Salamura, turşu, isleme

.47 Katkı maddelerinin kullanımı

.48 Saklama

.49 Et ve ilgili yiyecekler
Et ve ilgili yiyeceklerin saklanmasını 641.48'de sınıflayın

.492 Kırmızı et
Temel numara olan 641.492'ye, 641.41-641.47 arasında 641.4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kırmızı etin konservelenmesi 
641.4922

.493 Kümes hayvanları
Temel numara olan 641.493'e, 641.41-641.47 arasında 641.4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kümes hayvanlarının etlerinin 
dondurulması 641.49353

.494 Deniz ürünleri
Temel numara olan 641.494'e, 641.42-641.47 arasında 641.4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin deniz ürünlerinin salamurası 
641.4946

.495 Diğer hayvan etleri
Örnek: Kurbağa, kaplumbağa, salyangoz, böcekler

.5 Yemek pişirme
Yiyeceklerin ısı kullanarak veya ısı kullanmadan hazırlanması
Başka bir talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik sırasını izleyin, örneğin 
çocuklar için açık havada pişirme 641.5622 (641.578 değil)

Özel durumlar, nedenler, yaşlar için 641.56
Büyük miktarlarda, kurumsal,yolculukta, açıkhavada

yemek pişirme 641.57
Az para ve az zaman harcayarak yemek pişirme 641.55
Belirli araçlar, kaplar, yakıtlarla 641.58
Belirli yemekler için 641.52-.54
Belirli insan tiplerine göre 641.51
Belirli coğrafi çevrelerin yemek pişirme özellikleri, etnik

yemek pişirme 641.59
Menüler ve yemeklerin planlamasını 642'de sınıflayın

Belirli malzemelerin pişirilmesi için 641.6'ya; belirli pişirme süreçleri ve 
teknikleri için 6417'ye; karışık yemeklerin pişirilmesi için 641,8’e bkz.



ÖZET
Standart altbölümler 

Belirli insan tiplerine göre yemek pişirme 
Kahvaltı
Hafif öğle yemeği, kuşluk kahvaltısı, ikindi kahvaltısı, akşam çayı, 

hafif akşam yemeği, ara yiyeceklerin pişirilmesi 
Akşam yemeği
Az para ve az zaman harcayarak yemek pişirme 
Özel durumlar, nedenler, yaşlar için yemek pişirme 
Büyük miktarlarda, kurumsal, yolculukta, açık havada yemek 

pişirme
Belirli gereçler, kaplar, yakıtlarla yemek pişirme 
Belirli coğrafi çevrelerin yemek pişirme özellikleri, etnik yemek 

pişirme

Belirli kullanıcı tipleri için eserler 
Kullanmayın; 641.51'de sınıflayın 

Belirli yaşlardaki insanlar
Belirli yaşlardaki insanlar için yemek pişirmeyi 641.562'de 
sınıflayın

Özürlü ve yetenekli insanlar
Hastalar için yemek pişirmeyi 641.5631'de sınıflayın 
Dinsel gruplara göre yemek pişirme 

641.567'ye alındı

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

641.501-.509
.51
.52
.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

[.502 4]

.508 3-.508 4

.508 7

[.508 82]

.509

.51

.512

.512 3

.514

Belirli restoranlardan alınmış yemek tarifi koleksiyonlannı burada 
sınıflayın
Belirli coğrafi çevrelerin yemek pişirme özelliklerini 641.59'de 
sınıflayın

Belirli insan tiplerine göre yemek pişirme
Yeni başlayanlar için yemek pişirme

Kolay yemekler
Çocuklar için yemek pişirme

Çocuklar tarafından tüketilmek üzere yemek pişirmeyi 
641.5622'de sınıflayın

Gütmeler (damak beğenisi gelişkin kişiler) için yemek pişirme

.52

.53

641.52-641.54 Belirli yemeklerin pişirilmesi 
Kapsamlı eserleri 641.5'de sınıflayın 

Kahvaltı
Hafif öğle yemeği, kuşluk kahvaltısı, ikindi kahvaltısı, akşam çayı, 
hafif akşam yemeği, ara yiyeceklerin pişirilmesi
Akşam yemeği



.55 Az para ve az zaman harcayarak yemek pişirme

.552 Az para harcayarak yemek pişirme
Artan yemekler dahil [eski 641.6]

.555 Az zaman harcayarak yemek pişirme
Önceden hazırlanmış yemekleri burada sınıflayın

.56 Özel durumlar, nedenler, yaşlar için yemek pişirme

.561 Bir ya da iki kişi için

.562 Belirli yaşlardaki insanlar için

.562 2 Bebekler ve çocuklar için
Çocuklann yemek pişirme eylemini 641.5123'de sınıflayın 

.562 7 Geç yetişkinlik dönemindeki insanlar için

.563 Sağlık, güzelllik, kişisel nedenlerle
Hamile kadınlar için yemek pişirme dahil
Başka bir talimat verilmemişse, bu listede iki ya da daha fazla 
altbölüm içinde yer alan özelliklere sahip karmaşık konulan listede 
önce gelen numara içinde sınıflayın. Örneğin şeker hastalan için 
düşük karbonhidratlı, düşük kalorili yemekler 641.56314 (641.5635 
veya 641.5638 değil)

.563 1 Hastalar için
Aşın kilolu insanlar için yemek pişirmeyi 641.5635'de sınıflayın

.563 11 Kalp hastaları için

.563 14 Şeker hastaları için

.563 2 Belirli vitamin ve mineralleri içeren yemeklerin pişirilmesi
Örnek; Tuzsuz yemekler

.563 4 Yüksek kalorili yemeklerin pişirilmesi

.563 5 Düşük kalorili yemeklerin pişirilmesi
Aşırı kilolu insanlar için yemek pişirmeyi burada sınıflayın

.563 6 Vejeteryenler (et yemezler) için yemek pişirme
Sebzelerin pişirilmesi için ayrıca 64] ,65'e bkz.

.563 7 Sağlık için yemek pişirme
Sağlık için yemek pişirme ile ilgili kapsamlı eserler için 641.563'ü 
kullanın

.563 8 Karbonhidrat, yağ, protein içeren yemeklerin pişirilmesi
Düşük karbonhidrat, düşük yağ içeren yemeklerin pişirilmesi dahil

.564 Yılın belirli zamanlarında yemek pişirme
Mevsimsel yemek pişirmeyi burada sınıflayın



özel durumlar için yemek pişirmeyi 641.568'de sınıflayın

.566 Hıristiyan kilisesinin sınırlamaları ve göreneklerine göre
Örnek: Noel, Paskalya öncesindeki uzun perhiz dönemi 
Hıristiyan gruplar için yemek pişirmeyi burada sınıflayın

.567 Dinsel sınırlamalar ve göreneklere göre
Dinsel gruplara göre yemek pişirmeyi [eski 641.50882], bayramlar ve 
oruç günleri için yemek pişirmeyi burada sınıflayın
Temel numara olan 641.567'ye, 292-299 arasında 29'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Yahudi göreneklerine göre yemek 
pişirme 641.5676

Hıristiyan kilisesinin sınırlamaları ve göreneklerine göre yemek 
pişirme için 641.566’ya bkz.

.568 Özel durumlar için
Örnek: Bayram, doğumgünü, parti, kutlama
Belirli dinsel olaylar için yemek pişirmeyi 641.567'de sınıflayın

.57 Büyük miktarlarda, kurumsal, yolculukta, açık havada yemek pişirme
Örnek: Ordu için yemek pişirme 
İvedi yemek pişirmeyi burada sınıflayın

.571 Okullar için

.572 Oteller ve restoranlar için

[.573] Ordu için
Numara kullanılmıyor; 641.57'de sınıflayın

.575 Yolculuk için
Uçakta, otobüste, karavanda yemek pişirmeyi burada sınıflayın

Demiryolu vagon restoranlarında yemek pişirme için 641.576'ya 
bkz.

[.575 2] Otobüsler için
Numara kullanılmıyor; 641.575'de sınıflayın 

.575 3 Gemiler için
[.575 4] Havayolları için

Numara kullanılmıyor; 641.575'de sınıflayın

.576 Demiryolu vagon restoranları için

.577 Kantinler için
Geçici ya da seyyar yemek servis araçları 

.578 Açık havada yemek pişirme
Piknik yemeklerini burada sınıflayın 
Karavanda yemek pişirmeyi 641.575'de sınıflayın 

.578 2 Kamp koşullarında yemek pişilme



Izgarada açık havada yemek pişirme
Açık havada yapılan ızgara et yemeklerini burada sınıflayın 
Izgara teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri 641.76'da sınıflayın 

Hastaneler ve diğer tıbbi tesisler için 
Belirli araçlar, kaplar, yakıtlarla yemek pişirme 

Örnek: Taşınım fırınları, odun sobası 
Açık havada yemek pişirmeyi 641.578'de sınıflayın 

Gazyağı ile 
Gaz ile
Alkol esaslı yakıtlarla 
Elektrikle

.578 4

.579

.58

.583

.584

.585

.586

.587 

.588 

.588 2 

.588 4 

.589

.591

.592

Elektrikli tavalar, kızartma makineleri, ızgaralar, tost makineleri, 
gözleme kalıpları gibi elektrikli ocaklar ve aletlerle pişirme
Devridaim fırınlarıyla pişirmeyi 641.58'de, mikrodalga ile pişirmeyi 
641.5882'de, elektrikle yavaş pişirmeyi 641.5884'de sınıflayın

Buhar ve basınçla
Yavaş ve ateşsiz pişirme

Mikrodalga ile pişirme
Elektrikle yavaş pişirme

Belirli araçlarla
Örnek: Alüminyum kağıt, özel olarak kaplanmış kap kacak, 
karıştırıcılar (blenders)
Belirli yakıtların kullanılmasıyla belirli kap kacakla pişirmeyi 
641.583-641.588'de sınıflayın

Belirli coğrafi çevrelerin yemek pişirme özellikleri, etnik yemek 
pişirme

Uluslararası yemek pişirme dahil
Genel olarak yemek pişirmenin tarihi ve coğrafi olarak ele alınışını 
641.509'da sınıflayın

Belirli restoranlardan alınmış yemek tarifleri koleksiyonları için 
ayrıca 641,509’a hkz.

Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlerin yemek pişirme özellikleri
Temel numara olan 641.591'e, 2.Tablo'dan 11-19 arasında -l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kutup usulü ve soğuk havada yemek 
pişirme 641.5911, tropikal usulde ve sıcak havada yemek pişirme 
641.5913

Etnik yemek pişirme
Temel numara olan 641.592'ye, 5.Tablo'dan 03-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Afro-Amerikan yemek pişirme yöntemleri 
641.59296073; ancak Yahudi usulü yemek pişirmeyi 641.5676’da, 
kendi alanlarında çoğunlukta olan etnik gruplann yemek pişirme 
yöntemlerini 641.593-641.599’da sınıflayın



•593-.599 Belirli kıtaların,ülkelerin, yerlerin yemek pişirme özellikleri
Temel numara olan 641.59'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Güney usulü yemek pişirme 641.5975
Baskın olmayan toplulukların etnik yemek pişirmelerini 641.592'de 
sınıflayın

.6 Belirli malzemelerin pişirilmesi
Artan yemekler 641.552’ye alındı
Belirli malzemelerden oluşan belirli türde kanşık yemekleri 641.8'de 
sınıflayın

.61 Saklanmış yiyeceklerin pişirilmesi
Temel numara olan 641.6 Te, 641.42-641.46 arasında 641.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin donmuş yiyecekler kullanarak yemek pişirme 
641.6153
Ev konservelerini 641.4'de, belirli saklanmış yiyecekler kullanarak yemek 
pişirmeyi 641.63-641.69'da sınıflayın

İçeceklerle pişirme
İçeceklerin evde hazırlanmasını 641.87'de; belirli bir alkolsüz içecekle 
pişirmeyi, elde edildiği ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin çukulata ile 
pişirme 641.6374, elma suyu ile pişirme 641.6411

Şarap
Biralar
Alkol düzeyi yüksek içkiler

.62

.622

.623

.625

.63-.67

.68

.69

.691

.692

641.63-641.69 Belirli yiyecekler
Kapsamlı eserleri 641.6'da sınıflayın

Bitkisel ürünlerden ve ehlileştirilmiş havyanlardan elde edilen 
yiyeceklerin pişirilmesi

Temel nuniara olan 641.6'ya, 633-637 arasında 63'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tatlandıncılar 641.6382, baklagiller 641.6565, et 641.66, 
tavuk eti 641.665; ancak buzları ve şerbetleri 641.863’de sınıflayın
Baklagiller için 641.633'ü kullanmayın
İçeceklerle pişirme ile ilgili kapsamlı eserleri 641.62'de, vejeteryen usulü 
yemek pişirmeyi 641.5636'da sınıflayın

Balla pişirme için 64l.68'e bkz.

Balla pişirme
Av ve deniz ürünlerinin pişirilmesi

Bu numaranın diğer yiyeceklerin pişirilmesi için kullanımından 
vazgeçilmiştir, 641.6'da sınıflayın

Av ürünleri
Balıklar

Deniz ürünlerini burada sınıflayın
Yumuşakçalar için 641.694’e; kabuklular için 641 695'e bkz.



.694 Yumuşakçalar
Örnek: Deniz tarakları, midyeler, ahtapotlar, istiridyeler, salyangozlar, 
kalamarlar (sübyeler, mürekkep balıkları)
Kabuklu deniz hayvanlannı burada sınıflayın

Kabuklular için 641.695'e bkz.

.695 Kabuklular
Örnek: Yengeçler, İstakozlar, pavuryalar

.696 Sürüngenler, amfibiyenler, böcekler
Örnek: Kurbağalar, yılanlar, kaplumbağalar

.7 Belirli pişirme işlemleri ve teknikleri
Belirli malzemelere uygulanan işlemleri 641.6'da, belirli kanşık yemeklere 
uygulanan işlemleri 641.8'de sınıflayın

.71 Fırında pişirme ve kızartma

.73 Haşlama, yavaş ateşte uzun sürede pişirme, buğulama

.76 Izgara, ateşte pişirme
Izgara teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Izgarada, açık havada yemek pişirmeyi 64I.5784'de sınıflayın

.77 Yağda kızartma, tavada hafif kızartma (sote), tencerede pişirme

.79 Soğuk yemeklerin hazırlanması
Dondurulmuş yemekler dahil

.8 Belirli türde karışık yemeklerin pişirilmesi
Karışık yemekler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

.81 Ana yemeğin dışındaki yemekler ve soslar
641.83-641.86'da belirtilmiş olanların dışında 
Fondüler, garnitürler dahil

.812 iştah açıcılar, ordövrler, börekler, çeşniler, sıcak mezeler

.813 Çorbalar

.814 Salçalar ve salata sosları

.815 Ekmekler ve ekmek benzeri yiyecekler
Örnek: Bisküvi, kraker, krep (akıtma), kekler, gözlemeler, pideler
Ekmekler ve ekmek benzeri yiyeceklerle hazırlanan ana yemekleri 
641.82'de, sandviçleri 641.84'de, pastalan 641.865'de sınıflayın



.82 Ana yemekler
Örnek: Sufleler

.821 Güveçte pişen yemekler

.822 Makama yemekleri

.823 Yahniler

.824 Etli ve peynirli hamur yemekleri
Pizzalar, etli ekmekler dahil
Sucuk ve sosislerin pişirilmesini 641.66'da sınıflayın

.83 Salatalar

.84 Sandviçler
Örnek: Denizaltı sandviçleri

.85 Reçeller ve şekerler

.852 Reçel, marmelât, pelte

.853 Şeker
Diğer adı: Tatlılar (İngiltere)

.86 Tatlılar (üstlükler)
Tatlılar (şekerler) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Reçeller ve şekerler için 641.85'e hkz.

.862 Dondurma ve buzlu süt

.863 Buzlu içecekler ve şerbetler
Diğer adı: Sulu dondurma

.864 Pudingler ve jelatinli tatlılar

.865 Pastalar

.865 2 Pastalar ve turtalar

.865 3 Kekler
Keklerin süslenmesi dahil

Kahvaltı kekleri için ayrıca 641,8659'a bkz.
.865 4 Kurabiyeler

Diğer adı: Bisküvi
.865 9 Danimarka, Fransız, benzeri pastalar

Örnek: Kahvaltı kekleri, kremalı pastalar, ekler

.87 İçecekler
İçeceklerle ilgili disiplinlerarası eserleri 641.2'de sınıflayın

.872 Şarap



.874

.875

.877

Alkollü kaynatılmış içecekler
Biraları burada sınıflayın

Alkollü içecekler
Barmenin el kitapları dahil
Karışık içkiler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Şişelenmiş ve kutulanmış karışık içkileri 663.1'de sınıflayın

Şarap için 641.872’ye; alkollü kaynatılmış içecekler için 641.873'e 
bkz.

Alkolsüz içecekler
Örnek: Karbonatlı ve maltlı içkiler, meyve suları, punçlar 

Alkolsüz sıcak içecekler için 641,877'ye hkz.

Alkolsüz sıcak içecekler
Örnek: Kakao, kahve, çaylar
Bunların yoğunlaştırılmış şekilleri ile onların yerini tutacak maddeler 
dahil

642 Yemekler ve yemek servisi

642.1-642.5 Belirli ortamlarda yemekler
Menüleri, belirli ortamlarda yemekler ve yemek servisi ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 642’de, yemek servisini 642.6'da sınıflayın

.1 Ev ve aile yemekleri
TV karşısındaki yemekler dahil

.3 Kamp, piknik, yolculuk yemekleri

.4 Sosyal ilişkiler kapsamındaki yemekler
Ziyafetler, yemek davetleri, dışarda hazırlanılıp servis edilen yemekler 
(catering) dahil
Toplumsal olaylarla ilgili yemekleri ve yemek servisini burada sınıflayın
Piknikleri 642.3'de, restoran işletmesini içeren yemek servisi hizmetlerini 
647.95'de sınıflayın

.5 Halka açık ve kurumsal yemekhanelerdeki yemekler
Örnek: Kafeteryalar, hastaneler, okullar
Restoranlar ve otellerdeki yemekleri burada sınıflayın
Sosyal ilişkiler kapsamındaki yemekleri 642.4'de, halka açık yemekhanelerin 
işletilmesini 647.95'de sınıflayın



.7

643

642.6-642.8 Yemek servisi
Belirli ortamlardaki yemek servisini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 642.6'da, belirli ortamlardaki yemekler ve yemek servisini
641.1-642.5'de sınıflayın

Sofrada servis
Örnek; Yerin hazırlanması, konukların oturtulması, yemeğin paylaştıniması 
Yemek servisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Sofra donanımı için 642.7'ye, sofra süslemeleri için 642.8'e hkz.

Sofra donanımı
Örnek: Yemek tabaklan, bardaklar, gümüş çatal-bıçak takımı, sofra örtüleri 

Sofra süslemeleri için 642.8'e hkz.

Sofra süslemeleri

Konutlar ve konut donanımı
Ev sahipleri ve kiracılar için hanehalkı üyelerinin etkinliklerini kapsayan eserler 

[.028 8) Bakım ve onanm
Kullanmayın; 643.7'de sınıflayın

.1 Konut
Belirli konut türleri için 643.2'ye hkz.
Evlerin tasarımı ve inşaatı ile ilgili kapsamlı eserler için 728'e, evlerin 
inşaatı için 690.8'e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 643.1 ile 363.5

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 643.7'de sınıflayın

Değerlendirme ve satmalma el kitaplan
Kullanmayın; 643.12'de sınıflayın

Konutların seçimi, kiralanması, satın alınması 
Yer seçimi, inşaatın izlenmesi dahil 
Değerlendirme ve satmalma rehberlerini burada sınıflayın 
Taşınmayı 648.9'da sınıflayın

Ev edinmenin ekonomisi için 333.338'e, taşınmaz mallarla ilgili hukuk

[.102 88]

[.102 97]

.16

için 346.043'e ayrıca hkz.

Hane halkı güvenliği
Örnek: Hırsızlığa karşı güvenlik



Belirli konut türleri
Örnek; Apartmanlar, kat mülkiyetli olan binalar, seyyar konutlar, modüler ve 
prefabrike konutlar, tatil konutlan
Tek ailenin yaşadığı konutları 643.1'de; belirli bir konut türünün belirli bir 
yönünü, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin tatil konutlarının yenilenmesi 
643.7

Bkz. Kılavuz 629.226 ile 643.2, 690.879, 728.79

.52

.53

.54

.55

.58

643.3-643.5 Belirli alanlar ve donanımları
Kapsamlı eserleri 643.1'de; evdeki kolaylıkları (elektrik -su- gaz) 644'de, 
konut mefruşatını 645'de; kumaştan yapılmış ev malzemelerinin evde 
yapılmasını 646.2l'de; ev atölyelerini 684.08'de; ev aletlerinin imalâtını 
683.8'de, ev mefruşatının imalatını 684'de sınıflayın

Mutfaklar ve mutfak donanımı
Mutfak bezleri dahil
Yiyecek saklama ve hazırlama gereçlerini 641.4-641.8'de, bulaşık yıkama 
gereçlerini 648.56'da sınıflayın

Yeme-içme alanları ve donanımları
Örnek: Yemek odalan, kahvaltı odaları, barlar 
Sofra donanımını 642.7'de sınıflayın

Diğer alanlar ve donanımları
Örnek; Tavanaralan, bodrumlar, diğer depolama alanları

Banyolar 

Yatak odalan
Yatak takımları dahil. Örneğin battaniyeler

Oturma odaları

Eğlence alanlan
İçeride ve dışanda
Örnek: Avlular, balkonlar, yüzme havuzlan

Çalışma ve iş alanları
Örnek: Küçük odalar

Araçlar ve zaman kazandıran tesisat
Hanehalkı üyeleri tarafından yapılan bakım ve onarımı burada sınıflayın
Belirli alanlar için araçlar ve tesisatları 643.3-643.5'de, belirli bir amaç için 
kullanılan araçlar ve tesisatı, o amaçla birlikte sınıflayın. Örneğin dikiş 
makineleri 646.2044



[.604] Özel konular
Numara kullanılmıyor; 643.6'da sınıflayın
Özürlüler için aletler ve zaman kazandıran tesisat 643.6087'ye alındı 

.608 7 Özürlüler [eski 643.604], hastalar, yetenekli insanlar

.7 Yenileme, iyileştirme, yeniden şekillendirme
Ev ekonomisinde bakım ve onarım, hanehalkı tarafından yapılan bakım ve 
onarım ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli alanlar ve donanımların yenilenmesi, iyileştirilmesi, yeniden 
şekillendirilmesini 643.3-643.5'de; ev ekonomisindeki belirli bir konunun 
bakım ve onarımını l.Tablo’dan 0288 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin araçlarla ilgili 643.60288

Bkz. Kılavuz 643.7 ile 690

644 Evdeki kolaylıklar
Evde oturan ev sahipleri ya da kiracılar için hanehalkı üyelerinin etkinliklerini 
kapsayan eserler

Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068, 658.2, Tl-0682

Isıtma

Aydınlatma
Mefruşat niteliğindeki aydınlatma armatürlerini 645.5'de sınıflayın

Havalandırma ve iklimlendirme 

Su temini

645 Konut mefruşatı
Evde oturan ev sahibi ya da kiracılar için hanehalkı üyelerinin etkinliklerini 
kapsayan eserler
Konut mefruşatı ve konut olarak kullanılan binaların iç dekorasyonu ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Konut olarak kullanılan binaların iç dekorasyonu 747'ye alındı
Dokuma esaslı mefruşatın evde hazırlanmasını 646.2l'de, ahşap ve metal 
mefruşatı 684'de sınıflayın

[.029 7] Değerlendirme ve satın alma el kitapları

Kullanmayın; 645.042'de sınıflayın

.04 Özel konular

.042 Değerlendirme ve satın alma el kitapları
Mefruşat için kumaş seçimi ve satın almayı 645.046'da sınıflayın, 
belirli tür mefruşatlar için değerlendirme ve satın alma el kitaplarını 
l.Tablo’dan 0297 notasyonunu kullanarak o türle birlikte sınıflayın. 
Örneğin aydınlatma armatürleri 645.50297



.046 Kumaşlar
Tanım, seçim, satın alma, bakım, kullanım

> 645.1-645.6 İç mefruşat
Kapsamlı eserleri 645'de sınıflayın

> 645.1-645.5 Belirli iç mefruşat türleri
Kapsamlı eserleri 645'de sınıflayın

.1 Taban (yer) kaplamaları
Örnek: Halı, kilim, muşamba

.2 Duvar ve tavan kaplamaları
Örnek: Duvara asılan malzeme, boya, kaplama, duvar kağıdı

.3 Perdeler ve ilgili mefruşat
Örnek: Perde, güneşlik, jalüzi, tente ve aksesuarlar 
Duvara asılan malzemeleri 645.2'de sınıflayın

.4 Mobilya ve aksesuvarlar
Döşemelikler ve döşeme örtüleri; kolaylık ve rahatlık amacıyla yapılan 
düzenlemeler dahil
Mobilya ve aksesuvarların sanatsal özelliklerini 749'de sınıflayın

.5 Aydınlatma armatürleri

.6 Belirli odalar için mefruşat
Hangi oda olursa olsun belirli iç mefruşatı 645.1-645.5'de sınıflayın

.8 Dış mefruşat
Örnek: Bahçe, avlu, iç avlu, balkon, teras için mefruşat

646 Dikiş, giyim, kişisel yaşamın ve aile yaşamının yönetimi
ÖZET

646.1 Dikiş malzemesi ve araçları
.2 Dikiş ve ilgili işlemler
.3 Giysi ve aksesuvarlar
.4 Giysi ve aksesuvar yapımı
.5 Başlıkların ve şapkaların yapımı
.6 Giysi ve aksesuvarların bakımı
.7 Kişisel yaşamın ve aile yaşamının yönetimi Süslenme



.1 Dikiş malzemesi ve araçları
Genel yaklaşım: Tanım, seçim, satın alma,bakım 
Deri ve kürk dahil
Giysiler için kullanılan malzeme ve gereçler 646.3028'e alındı

. 11 Kumaşlar
Evde kullanılan kumaşlarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir kullanımı olan kumaşlan o kullanımla birlikte sınıflayın 
Örneğin mefruşatta kullanılan kumaşlar 645.046

.19 Dikiş araçlan, tutturucular
Örnek: İğne, toplu iğne, makas, yüksük, iplik
Tuhafiye malzemesini (düğme, kopça, fermuar vb.) burada sınıflayın
Dikiş makinelerini 646.2044'de sınıflayın

.2 Dikiş ve ilgili işlemler
Tamir etme, ev için dikiş dikmeyi burada sınıflayın
Giysi yapımını 646.4'de, giysi onarımlarını 646.6'da sınıflayın

Örgü, tığ işi, mekik işi için 746.43’e; nakış için 746.44'e hkz.

.202 8 Yardımcı teknikler ve işlemler
Dikiş araç, gereç, malzemesini 646.l'de, dikiş makinelerini 
646.2044’de sınıflayın

.204 Temel dikiş dikme işlemleri
Yamayı burada sınıflayın

.204 2 El dikişi

.204 4 Makine dikişi

.21 Ev mefruşatının yapılışı
Örnek: Duvara asılan örtülerin, perdelerin, koltuk kıhflanmn, masa 
örtülerinin, havlulann, yatak örtüleri ve çarşaflann yapılışı
Bu numaranın, ev için dikiş dikme ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 646.2’de sınıflayın
Temel dikiş dikme işlemlerini 646.204'de, iç mefruşatın yapımında 
sanatsal ve dekoratif özellikleri 746.9'da sınıflayın

.25 Örerek tamir etme

.3 Giysi ve aksesuvarlar
Giysi ve aksesuvarların kullanışlılık, nitelik, ekonomi, görünüm, tarz 
olarak tanımı, seçimi, satın alınması
Giysi ve aksesuvarlar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 39l’de sınıflayın

Giysi ve aksesuvarların yapımı için 646.4'e, giysi ve aksesuvarların 
hkz.için 646.6'ya hkz.

Bkz. Kılavuz 391 ile 646.3, 746.92



.302 8 Malzemeler, donanım [ıtoı de eski 646.1], araçlar; yardımcı teknikler
ve işlemler

[.302 88] Bakım ve onanm
Kullanmayın; 646.6'da sınıflayın

[.308 1-.308 2] Erkek ve kadın giyimi
Kullanmayın; 646.32-646.34'de sınıflayın

.308 3 Genç yetişkin giyimi
Yirmibir yaş ve üzerindeki genç yetişkin erkeklerin giyimini 
646.32'de, yirmibir yaş ve üzerindeki genç yetişkin kadınlann 
giyimini 646.34'de, çocuklann giyimini 646.36'da sınıflayın

.308 4 Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar için giyim
Yaşı ne olursa olsun yetişkin erkekler için giyimi 646.32'de, yaşı 
ne olursa olsun yetişkin kadınlar için giyimi 646.34'de sınıflayın

[.308 7] Özürlü ve hasta insanlar için giyim
Kullanmayın 646.3l'de sınıflayın

.309 11 Soğuk hava ve soğuk kuşaklara göre giyim

.309 13 Sıcak hava ve tropikal bölgelere göre giyim

.31-.36 Özürlü ve hasta insanlar, erkek, kadın, çocuklar için giyim
Temel numara olan 646.3'e, 646.401-646.406 arasında 646.40'ı izleyen 
numaraları ekleyin.Ömeğin özürlüler için giyim 646.31

.400 1-.400 7 

.400 8

[.400 81-.400 82]

.400 83

.400 84

Genç yetişkin erkekler için giyimi 646.30835 l'de, genç yetişkin kadınlar 
için giyimi 646.308352'de sınıflayın

Giysi ve aksesuvar yapımı
Günlük giysileri, spor giysileri burada sınıflayın 
Ticari amaçlı giysi imalatını 687'de sınıflayın 

Başlık ve şapka yapımı için 646.5'e bkz.

Standart altbölümler 

Belirli insan türlerine göre giysiler 

Erkek, kadın giyimi
Kullanmayın; 646.402-646.404'de sınıflayın 

Genç yetişkin giyimi
Yirmibir yaş ve üzerindeki genç yetişkin erkeklerin giyimini 
646.402'de, yirmibir yaş ve üzerindeki genç yetişkin 
kadınların giyimini 646.404'de, çocukların giyimini 
646.406'da sınıflayın

Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlann giyimi
Yaşı ne olursa olsun yetişkin erkeklerin giyimini 646.402'de, 
yaşı ne olursa olsun yetişkin kadınların giyimini 646.404'de 
sınıflayın



[.400 87]

.400 9 

.401

.42

.43

.432

.433

Özürlü ve hasta insanlar için giyim 

Kullanmayın; 646.40l'de sınıflayın 

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 

Özürlü ve hasta insanlar için giyim

.402

.404

.406

.407

.407 2

.408

646.402-646.406 Erkek, kadın, çocuk giyimi
Kapsamlı eserleri 646.4'de, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun özürlüler için 
giysi yapımını 646.40l'de, kişilerden bağımsız olarak modelleri 646.407'de, 
insan türlerinden bağımsız olarak prova ve düzeltmeleri 646.408'de sınıflayın

Erkek giyimi
Genç yetişkin erkeklerin giyimini 646.400835l'de sınıflayın

Kadın giyimi
Genç yetişkin kadınların giyimini 646.4008352'de sınıflayın

Çocuk giyimi
Genç yetişkinlerin giyimini 646.40083’de sınıflayın

Modeller
Genel yaklaşım; Seçim, satın alma, kullanma
Bu numaranın modelsiz giysi yapımı için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 646.4'de sınıflayın

Model hazırlama ve model tasarımı

Prova ve düzeltmeler

646.42-646.48 Belirli giysi türleri
* ile belirtilmiş her terime 646.4001-646.4006 arasında 646.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin özürlüler için o giysi türünün yapımı 01
Kapsamlı eserleri 646.4'de sınıflayın

*İç çamaşırları ve çoraplar

*Belirli giysi türleri
Başka yerde belirtilmemiş
Bu numaranın ev dışı giysiler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 646.4'de sınıflayın

*Elbiseler

*Takım elbiseler, *pantalonlar, *ceketler
Ev dışında giyilen ceketler, örneğin rüzgarlıklar için 646.45'e hkz. 

*646.42-646.48'de belirtildiği gibi ekleyin



.452

.453

.454

.457

.47

.435 ^Gömlekler, *bluzlar, *üstler

.437 *Etekler

.45 *Dış giyim, kazaklar, şallar
Paltolar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Takım elbiseleri 646.433'de; evin dışında giyilen spor giysilerini, örneğin 
kayak giysilerini 646.47'de sınıflayın

Gece giysileri için ayrıca 646.47'ye hkz.

*Elbise üzerine giyilen giysiler
Örnek: Pardesü

* Yağmurluklar 

*Kazaklar

*Şallar, ^pelerinler, *ceketler
Takım elbise ceketlerini 641.433'de sınıflayın

*Özel amaçlı giysiler
Örnek: Spor giysileri, gece giysileri ve resmi giysiler, hamile giysileri, 
düğün giysileri
Özel amaçlı aksesuvarları 646.48'de sınıflayın 

Günlük ve spor giysiler için ayrıca 646.4'e hkz.

* Yatak giysileri 

^Kostümler
Örnek: Parti kostümleri, belirli dönemlerde giyilen kostümler 
Tiyatro kostümlerini burada sınıflayın

.48 Aksesuvarlar
Örnek: Önlükler, kemerler, eldivenler, mendiller, boyun bağları ve atkılar, 
eşarplar
Çoraplan 646.42'de, şapkaları 646.5'de, ayakkabı ve çizmeleri 685.3l'de, 
elde yapılmış kostüm takılarını 745.5942'de sınıflayın

.5 Başlıkların ve şapkaların yapımı

.500 1-.500 7 Standart altbölümler

İnsan türlerine göre tarih ve tanım 

Erkek, kadın, çocuk
Kullanmayın; 646.502-646.506'da sınıflayın

Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar
Yaşı ne olursa olsun erkek başlıklarını ve şapkalarını 
646.502'de, kadın başlıklarım ve şapkalarını 646.504'de 
sınıflayın

.475

.478

.500 8

[.500 81-.500 83]

.500 84

*646.42-646.48'de belirtildiği gibi ekleyin



.500 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.502 Erkekler için

.504 Kadınlar için

.506 Çocuklar için

.6 Giysi ve aksesuvarların bakımı
Örnek: Onarmak, örmek, saklamak, paketlemek 
Boyama, beyazlatma, leke temizleme 648. Te alındı 

Temizleme ve ilgili işlemle?' için 648.1'e bkz.

.7 Kişisel yaşamın ve aile yaşamının yönetimi Süslenme
Başan, başarılı yaşam ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
İşte ve diğer toplumsal durumlardaki başarı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
650. Tde sınıflayın

Refaha, mutluluğa haşarıya paı apsikolojik ve okkült yoldan 
ulaşmanın yolları için 131'e; refaha, mutluluğa haşarıya psikolojik yoldan 
ulaşmanın yolları için I58'e; görgü kuralları için 395'e hkz.
Ailelere sağlanan sosyal hizmetler için ayrıca 362.82'ye hkz.

.700 1 -.700 7 Kişisel yaşam ve aile yaşamı yönetiminin standart altbölümleri

.700 8 İnsan türlerine göre kişisel yaşam ve aile yaşamı yönetimi

[.700 846] Geç yetişkinlik evresindeki insanlar için kişisel yaşam ve aile
yaşamının yönetimi

Kullanmayın; 646.79'da sınıflayın

.700 9 Kişisel yaşam ve aile yaşamı yönetiminin tarihi, coğrafi, kişilere
göre ele alınışı

.701-.703 Süslenmenin standart altbölümleri

.704 Erkekler, kadınlar, çocuklar için süslenme

.704 2 Kadınlar için

.704 4 Erkekler için

.704 6 Çocuklar için

.705-.707 Süslenmenin standart altbölümleri

.708 Belirli tür insanlar için süslenme
[.708 1-708 3] Kadınlar, erkekler, çocuklar için süslenme

Kullanmayın; 646.704’de sınıflayın

.708 4 Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar için süslenme
Yaşı ne olursa olsun kadınlar için süslenmeyi 646.7042'de, 
erkekler için süslenmeyi 646.7044'de sınıflayın

.709 Süslenmenin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı



646.71-646.75 Süslenme
Kapsamlı eserleri 646.7'de, giysi seçimi ve şık giyimi 646.3'de, çocukların 
süslenme eğitimini 649.63'de sınıflayın

Çekicilik için ayrıca 646.76'ya bkz.

.71 Temizlik
Örnek: Banyo yapmak, duş almak

.72 Saç, yüz, cilt bakımı
Kozmetik bilimini burada sınıflayın
Bu numaranın kişisel görünüm için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 
646.7'de sınıflayın

.724 Saç ve kılların bakımı
Örnek: Traş olmak 
Sakalların bakımı dahil
Saç traşını, erkek berberliğini burada sınıflayın

.724 2 Saç bakımı (Kadın berberliği)
Boyama dahil
Saç yapımını 646.7245'de sınıflayın 

.724 5 Saç yapımı

.724 8 Peruklar
Genel yaklaşım: Temizleme, boyama, seçme, şekillendirme

.726 Yüz ve cilt bakımı
Gözlerin ve dudaklann bakımı dahil
Bu numaranın saç, cilt, tırnak, kozmetik bilimi ile ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 646.72'de sınıflayın
El ve ayak bakımını (manikür ve pedikür) 646.727'de sınıflayın 

.727 El ve ayak bakımı (manikür ve pedikür)

.75 Fizik ve form
Kilo verme, incelme, vücut geliştirme
Masaj, sauna, Türk hamamı dahil

Rejim için 613.2'ye, fiziksel form için 613.7'ye ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 613.71 ile 646.75, 796

.76 Çekicilik

.77 Buluşma ve eş seçimi



.78 Aile yaşamı
Uyumlu aile ilişkileri rehberlerini burada sınıflayın 

Çocuk yetiştirme için 649.]'e hkz.

.79 Geç yetişkinlik çağındaki insanlar için rehberler
Emeklilik rehberlerini burada sınıflayın
Aile yaşamını 646.78'de sınıflayın

Geç yetişkinlik çağındaki insanlara yönelik sosyal hizmetler için 
362.6'ya, diğer yaş gruplarında kişisel ve aile yaşamının idaresi 
rehberleri için 646.7008'e ayrıca bkz.

647 Kamu kurumlan binalarının yönetimi (Kurumsal 
binaların temizliği)

Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068, 658.2, Tl-0682

.068 Yönetim
Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068, 658.2, Tl-0682 

[.068 3] Personel yönetimi
Kullanmayın; 647.2'de sınıflayın

.6

.9

647.2-647.6 Çalışanlar (Müstahdemler)
Evde çalışan işçiler ile ilgili kapsamlı eserleri 640.46'da, kamu kurumlan 
binalarında çalışanlar (müstahdemler) ile ilgili kapsamlı eserleri 647.2'de 
sınıflayın

Bina içi görevlileri
Personel yönetimini, kamu kurumlan binalarında çalışanlar (müstahdemler) 
ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Bina dışı görevlileri için 647.3'e, saatler ve görevler için 647.6'ya hkz.

Bina dışı görevliler
Saatler ve görevler için 647.6'ya bkz.

Çalışma saatleri ve görevleri

Belirli tür kamu kurumlan binaları ve (onların temizliğiyle uğraşan) 
kurumlar

Kamu kurumlan binaları ve (onların temizliğiyle uğraşan) kurumlarm belirli 
yönlerini o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin çamaşır yıkama 648.1

Uzun süreli kullanıcılar için çok yataklı barınaklar 
Örnek: Apartmanlar, apart-oteller, daireler, kiralık katlar 
Pansiyon ve kiralık odaları 647.94'de sınıflayın

Geçici kullanıcılar için çok yataklı barınaklar
Bkz. Kılavuz 913-919; Rehberler



.940 25

.940 9

.943-.949

Rehberler
Belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin rehberlerini 647.943- 
647.949’da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 647.943-647.949'da 
sınıflayın (647.94093-647.94099 değil)

Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Rehberleri burada sınıflayın
Temel numara olan 647.94'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'da geçici kullanıcılar için çok yataklı barınaklar 
647.9471; sonra aşağıdaki gibi ekleyin;

Standart altbölümler 
Oteller ve hanlar 
Moteller
Yatak ve kahvaltı veren tesisler

Pansiyonları ve kiralık odaları burada sınıflayın 
Kulüpler 
Yatakhaneler

Gençlik yurtlan için 07'ye hkz.
Gençlik yurtlan 
Karavan kampları 
Kamp alanları

001-009
01
02
03

05
06

07
08 
09

.950 25

.950 9

Yemek yenen ve içki içilen yerler
Bkz. Kılavuz 913-919; Rehberler 

Rehberler
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere ait rehberleri 647.953- 
647.959'da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı 647.953-647.959'da 
sınıflayın (647.95093-647.95099 değil)

.953-.9S9 Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Rehberleri, yemek servisi hizmetleri veren kuruluşların işletmesini 
burada sınıflayın
Temel numara olan 647.95'e 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hawai restoranlan 647.95969

647.96-647.99 Ağırlıkla konut, yemek, içki yeri olarak kullanılmayan 
kamu kurumlan binaları

Kapsamlı eserleri 647'de sınıflayın
Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068 ile 658.2, Tl—0682

Çeşitli kurumsal binalar
Başka yerde belirtilmeyen
Temel numara olan 647.96'ya, 725.1-725.9 arasında 725'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ofis (işyeri) binaları 647.9623



.98 Dini kurumlar
Temel numara olan 647.98'e, 726.1-726.9 arasında 726'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Fransisken manastırları 647.98773

.99 Eğitim ve araştırma kurumlan
Temel numara olan 647.99'a, 727.1-727.9 arasında 727'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin halk kütüphaneleri 647.99824

648 Ev idaresi
Hane halkı sağlığını burada sınıflayın
Ev işlerine bakma anlamında “ev idaresi” ile ilgili eserler, örneğin yemek 
hazırlama ve temizlik gibi rutin işleri yapma, 640’da sınıflanır

Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068 ile 658.2, Tl—0682

.1 Çamaşır yıkama ve ilgili işlemler
Örnek: Boyama, beyazlatma, leke çıkarma [tümü eski 646.6], kurutma, 
ütüleme
Kum temizlemeyi 667.12'de sınıflayın

.5 Ev temizliği
Yerlerin, mefmşatın temizlenmesini burada sınıflayın

.56 Bulaşık yıkama

.7 Zararlıların kontrolü ve yok edilmesi

.8 Depolama ve depolama için hazırlama

.9 Taşınma

649 Çocuk yetiştirme ve hasta ve sakatların evde bakımı
ÖZET

649.1 Çocuk yetiştirme
.3 Besleme
.4 Giydirme ve sağlık
.5 Etkinlikler ve eğlence
.6 Eğitim
.7 Ahlaki ve kişilik eğitimi
.8 Hasta ve sakatların evde bakımı

.1 Çocuk yetiştirme
Eğitme, gözetmeyi burada sınıflayın
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin erkek bebekler 649.122
(649.132 değ//)

Olağanüstü çocuklar
Belirli sınıflar, tipler, ilişkilerdeki çocuklar 
Belirli yaş gmplarındaki çocuklar 
Belirli cinsiyetlerdeki çocuklar

Yaşı, cinsiyeti ya da diğer nitelikleri ne olursa olsun çocuklann evde 
bakımıyla ilgili belirli öğeleri 649.3-649.7'de sınıflayın

649.15
649.14
649.12
649.13



.102 4

.102 42 

.102 43 

.102 45 

.102 48 

.108

.12

.122

.123

.124

.13

.132

.133

.14

Belirli tip kullanıcılar için eserler
l.Tablo’da belirtildiği gibi eklemeyin 

Bebek bekleyen ebeveynle ilgili eserler 

Eşi olmayan ebeveynler için eserler 

Aile içindeki daha büyük çocuklar için eserler 

Bebek bakıcıları için eserler

İnsan türlerine göre çocuk bakımı
Belirli çocuk türlerinin bakımını 649.12-649.15'de sınıflayın

Belirli yaş gruplarındaki çocuklar 

Bebekler
Doğumdan iki yaşa kadar

Üç-beş yaş arasındaki çocuklar
Okul öncesi çocukları burada sınıflayın

Altı-onbir yaş arası çocuklar
Ondört yaşa kadar olan okul çağındaki çocuklar ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Oniki-ondört yaş arasında olan okul çağındaki çocukları 649.125'de 
sınıflayın

Genç yetişkinler
Oniki-yirmi yaş arası

Belirli cinsiyetlerdeki çocuklar 

Erkekler 

Kızlar

Belirli sınıflar, tipler, ilişkilerdeki çocuklar
Temel numara olan M9.14'e, 155.442-155.446 arasında 155.44'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tek çocuk 649.142

Olağanüstü çocuklar
Temel numara olan 649.15'e, 371.91-371.97 arasında 371.9'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin yetenekli çocuklar 649.155

649.3-649.7 Çocukların evde bakılmasının belirli öğeleri
Kapsamlı eserleri 649. Tde sınıflayın

.3 Besleme

.33 Emzirme
Emzirmenin beslenmeyle ilgili yönlerini 613.26'da sınıflayın



Giydirme ve sağlık
Beslemeyi 649.3'de, hasta çocuklann evdeki bakımım 649.8'de sınıflayın

Etkinlikler ve eğlence

Yaratıcı etkinlikler
Örnek: Kağıtla yapılan etkinlikler, boyama, maket yapımı, müzik

Oyuncakla oyun oynama 
Örnek: Bebekler, oyunlar 
Spor oyunlannı 649.57'de sınıflayın

Belirli oyuncaklarla oyun
Numara kullanılmıyor; 649.55'de sınıflayın

Egzersiz, jimnastik, spor 

Okuma ve ilgili faaliyetler
Örnek: Masal anlatma, çocuklara yüksek sesle kitap okuma, çocuklann 
okumasının gözetimi, dinleme
Okumanın evde öğretilmesi dahil

Eğitim
Dini eğitimi 291.44, Hıristiyan dini eğitimini 248.845'de sınıflayın 

Ahlaki ve kişilik eğitimi için 649.7'ye bkz.

Tuvalet eğitimi

Süslenme ve öz-güven eğitimi
Örnek: Yıkanma, giyinme, kendi kendine yemek yeme

Davranışlann ayarlanması, disiplin, itaat
Bu numaranın davranış eğitimi ile ilgili kapsamlı eserler için

.5

.51

.55

[.552-.554]

.57

.58

.62

.63

.65

.68

kullanılmasından vazgeçilmiştir, 649.6'da sınıflayın
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin giyinme 
alışkanlıklarında davranışların ayarlanması 649.63

Cinsel eğitim

Evi esas alan eğitim
Öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi, okula hazırlanma, okul konularının 
öğretimi
Ebeveynler için çalışma teknikleri [eski 371.302813], belirli ilkokul 
konuları ile ilgili ebeveynler için hazırlanmış eserler [372.3-372.8' deki 
tablodan 0442 notasyonunu kullanarak eski 372.3-372.8] dahil

Okumanın evde öğretilmesi için 649.58'e bkz.



.7 Ahlaki ve kişilik eğitimi
Çocukların evdeki dini eğitimi 291.44'e, çocuklann evdeki Hıristiyan dini 
eğitimi 248.845'e alındı

.8 Hasta ve sakatların evde bakımı

650 Yönetim ve yardımcı hizmetler
Bu bölüm organize işletmelerin yönetilmesi sanatı ve bilimi ile yardımcı beceriler 
ve işlemlerle ilgilidir. Yardımcı beceriler ve işlemler ağırlıkla iletişim ve yönetim 
için temel olan kayıt işlemlerinden oluşmaktadır
İşletmeyi burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 158.7 ile 650; 650 ile 330

650.01
ÖZET

-.09 Standart altbölümler
.1 tş hayatında kişisel başarı

651 Büro hizmetleri
652 Yazılı iletişim işlemleri
653 Steno
657 Muhasebe
658 Genel yönetim
659 Reklamcılık ve halkla ilişkiler

.01 Felsefe ve kuram

.015 13 İş aritmetiği [eski 513.93]

.02-.09 Standart altbölümler

.12

.13

.14

tş hayatında kişisel başarı
Kişisel yeterlilik (bireyin zamanını ve işini yönetebilmesi) dahil
Iş hayatında ve diğer kamu kuruluşlarında başarı ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri burada sınıflayın
Genel olarak başan ile ilgili disiplinlerarası eserleri, kişisel ve aile yaşamının 
yönetimini 646.7'de, bir idareci olarak başarıyı 658.409'da sınıflayın

Mali başarı

tş ilişkilerinde kişisel gelişim ve başarı 

İş bulma ve terfilerde başarı

651-657 Yan hizmetler
Kapsamlı eserleri 650'de, reklamcılık ve halkla ilişkileri 659'da sınıflayın



651 Büro hizmetleri
Güvenlik ve güvenilirlik sorunlarını burada sınıflayın

Yazılı iletişim süreçleri için 652'ye; muhasebe için 657'ye hkz.

ÖZET
651.028 Yardımcı teknikler ve işlemler; malzemeler

.2 Araç ve gereçler

.3 Büro yönetimi

.5 Kayıtların (evrakların) yönetimi

.7 İletişim Kayıtların düzenlenmesi ve iletimi

.8 Veri işleme Bilgisayar uygulamaları

.9 Belirli işletme türlerinde büro hizmetleri

.028 Yardımcı teknikler ve işlemler; malzemeler
Cihaz ve gereçleri 651.2'de sınıflayın 

[.028 5] Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Kullanmayın; 651.8'de sınıflayın

.2 Araç ve gereçler
Tanım, kullanım, bakım
Standart altbölümler için 651.2001-651.2009'u kullanın 
Büro araç ve gereçlerinin sağlanmasını 658.72'de sınıflayın

.202 Araçların bakımı

.23 Mobilya

.26 İşlem sürecinde kullanılan araçlar
Belirli bir aracı, kullanımıyla birlikte sınıflayın. Örneğin daktilolar 652.3

.29 Gereçler ve formlar

.3 Büro yönetimi
Genel yaklaşım: Büro hizmetlerinin planlanması, organize edilmesi, yönetimi, 
denetlenmesi
İdari personelin rolü ve işlevleri dahil 

.306 83 Büro pıersonelinin yönetimi [eski 658.3044]

.37 Kâtiplik işleri
Yazılı iletişimi 652'de, muhasebeyi 657'de sınıflayın 

.374 Sekreterlik ve ilgili işler

.374 1 Sekreterlik işleri
Sekreterlerin, stenografların, daktilografların işleri 

.374 3 İlgili işler
Örnek: Dosyalama görevlileri, haber götürüp getirenler, danışma 
görevlileri, santral görevlileri
Stenografların, daktilografların işlerini 651.3741'de sınıflayın 
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Kayıtların (evrakların) yönetimi
Kayıtların düzenlenmesi ve iletilmesini 651.7'de sınıflayın

Özel konular

Belirli işletme tiplerinde kayıtların yönetimi 

Teknik işletmelerde 

Tıbbi

Kayıtların alınması, bakımı, kullanıma hazır durumda bulundurulması

Dosyalama sistemleri ve işlemleri
Arşivleme için 651.54-651.59'a bkz.

.504 

.504 2 

.504 26 

.504 261 

.51 

.53

.58

.59

.7

.74

[.740 2]

651.54-651.59 Arşivleme
Genel yaklaşım: Yer, donanım, denetim, koruma, saklama 
Kapsamlı eserleri 651.53'de sınıflayın

Asıl (orijinal) belgelerin saklanması
Örnek; Dosya çekmecelerinde, görünebilir ve döner dosyalarda 

Kullanılmayan dosyaların saklanması için 651.56'ya bkz.

Kullanılmayan dosyaların saklanması
Sabit (ölü) depolardaki asıl belgeler

Dosyaların küçük ölçekli reprodüksiyonları
Kullanılan ve kullanılmayan

Dosyaların bilgisayara aktarılması

İletişim Kayıtların düzenlenmesi ve iletilmesi
İletişimle ilgili disiplinlerarası eserleri 302.2'de, yönetimsel iletişimi 
658.45'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 651.7 ile 808.06665, 658.45

Sözlü iletişim
Telefon kullanımı dahil

Yazılı iletişim
Dikte ettirme ve dikte araçlarının kullanımı dahil
Standart altbölümler için 651.74001-651.74009'u kullanın

Yazılı iletişimin belirli tipleri için 651.75-651.78'e; yazılı iletişim 
süreçleri için 652'ye bkz.

Stil el kitapları
808.06665'e alındı



.75

.752

.755

.759

.77

.78

.79

652

651.75-651.78 Yazılı iletişimin belirli tipleri
Kapsamlı eserleri 651.74'de sınıflayın

Yazışma
Mektup formları dahil 
Iş mektuplarının stili 808.06665l'e alındı

Belirli formdaki mektuplar ve kullanımları 

Memorandumlar (önemli notlar)

Postalama işleri
Mektup açacaklan ve damgaları, posta cetvelleri, adres makineleri 
gibi ekipman dahil

Tutanaklar

Raporlar

Kurum-içi iletişim
Örnek: Elektronik posta, enterkom sistemleri, ulak hizmetleri, genelge 
sistemleri, pnömatik ve mekanik taşıyıcı sistemler
Sözlü kurum-içi iletişimi 651.73'de, yazılı kurum-içi iletişimi 651.74'de 
sınıflayın

Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Büro işlevlerinin yerine getirilmesindeki kullanımı
Gereksiz tekrarlara yol açmıyorsa, temel numara olan 651.8'e 004-006 
arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin, örneğin sayısal mikrobilgisayarların 
kullanımı 651.8416, ama sayısal bilgisayarların kullanımı 651.8 (651.84 
değil)
Veri işlemeyle ilgili disiplinlerarası eserleri 004'de; belirli bir büro 
etkinliğinin bilgisayar uygulamalarını faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin 
dosyaların bilgisayara aktarılması 651.59, yazım (sözcük işleme) 652.5

Belirli tür işletmelerde büro hizmetleri
Temel numara olan 651.9'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kütüphanelerdeki büro hizmetleri 651.902
Belirli tür işletmelerdeki büro hizmetlerinin belirli öğelerini 651.2-651.8'de 
sınıflayın

Yazılı iletişim işlemleri
Steno için 653'e hkz.

El yazısı
Hattatlık (kaligrafi) için ayrıca 745.6l'e hkz.



Daktilo yazısı
Daktiloların tanımı ve bakımı dahil
Standart altbölümler için 652.3001-652.3009'u kulllanın

Belirli beceri düzeyleri
Hız ve hatasız yazım testleri ve alıştırmalarını 652.307'de sınıflayın 

Temel (başlangıç) düzeyi 

Orta düzey 

İleri düzey 

Hız ve doğruluk
Testleri, alıştırmaları burada sınıflayın

Belirli amaçlarla daktilo yazma
Genel ticari ve profesyonel daktilo yazmanın dışında

Kişisel kullanım için

Belirli işletme türleri için
Örnek: Hukuk, tıp, teknik gibi konularda daktilo yazma

Kayıtların kopyalanması ve kopyalama yöntemleri
Teksir, fotokopi, diğer yöntemlerin büro içi kullanımı
Fotokopik çoğaltma ile ilgili disiplinlerarası eserleri 686.4'de sınıflayın

Yazım (sözcük işleme)

.302

.302 4 

.302 5 

.302 6 

.307

.32

.325

.326

.8

Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 652.5'e, 004-006 arasında 
OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro bilgisayarlann 
kullanımı 652.5416, ama sayısal bilgisayarların kullanımı 652.5 (652.54 
değil)

Kriptografi (şifre yazıları)
Kriptografı ile ilgili disiplinlerarası eserleri [eski 001.5436] burada sınıflayın
Güvenlik amacıyla bilgisayar sistemlerinde kullanılan kriptografik teknikleri 
005.82'de sınıflayın

653 Steno
.1 Temel steno uygulaması

Belirli bir sistem içindeki temel uygulamayı, uygulamayla birlikte 
sınıflaym.Ömeğin Gregg stenografisi 653.4270424

[.13] Genel ilkeler
Numara kullanılmıyor; 653.1'de sınıflayın

.14 Dikte alma (not alma) ve çözme

.15 Hız ve doğmiuk
Çözmede hız ve doğruluğu 653.14'de sınıflayın



Belirli kullanım alanları
Örnek: Mahkeme raporları, tıp, kişisel

.41

.42

.421

.422

653.2-653.4 Sistemler
Kapsamlı eserleri 653'de sınıflayın

Kısaltılmış yazı sistemleri
Normal harfleri kullanan sistemler

Makine sistemleri
Temel numara olan 653.3'e, 653.14-653.18 arasında 653.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin belirli kullanım alanları 653.38

Elle yazma sistemleri
Kısaltılmış yazı sistemleri için 653.2'ye bkz.

Çok dilde 

İngilizce

Eski biçimler
1837'den önce geliştirilmiş olan sistemler

Temel olarak fonetik olmayan sistemler
Fonetik olmayan eski sistemleri 653.42l'de sınıflayın

.423

.424 

.424 04 

.424 042

.424 2 

.424 3 

.424 4 

.424 5 

.425

653.423-653.428 Temel olarak fonetik sistemler
Kapsamlı eserleri 653.42'de, eski fonetik sistemleri 653.42l'de sınıflayın

Ayrık geometrik sesli harf sistemleri
Pitman sistemleri için 653.424'e hkz.

Pitman sistemleri
Özel konular

Temel kısaltılmış elyazısı uygulaması
Temel numara olan 653.424042'ye, 653.14-653.18 
arasında 653. l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin hız 
ve doğruluk 653.4240425

Isaac Pitman
Benn Pitman
Graham
Munson

Birleşik geometrik sesli harf sistemleri
Örnek: Dewey (1922), Lindsley, Pernin, Sloan



.426 Yarı geometrik, el yazısı-geometrik, yarı elyazısı sistemler
Örnek: Malone

Gregg sistemleri için 653.427'ye bkz.

.427 Gregg sistemleri

.427 04 Özel konular

.427 042 Temel steno uygulaması
Temel numara olan 653.427042'ye, 653.14-653.18 
arasında 653.l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
çevrim 653.4270424

.427 2 Geleneksel sistemler

.427 3 Basitleştirilmiş sistemler

.428 El yazısı sistemleri
Örnek: Dewey (1936)

.43-.49 Diğer dillerde kullanılan sistemler
Temel nurnsna olan 653.4'e, 6.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin Örneğin 
Fransız dilindeki sistemler 653.441

[654] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basım’da kullanıldı

[655] [Kullanılmıyor]
En son 17. Basım’da kullanıldı

[656] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basım’da kullanıldı

657 Muhasebe
Bkz. Kılavuz 657 ile 658.1511, 658.1512

ÖZET
657.04 Muhasebe düzeyleri

.1 Yapıcı muhasebe

.2 Kayıt tutma (Muhasebe defterleri)

.3 Mali raporlar (Mali tablolar)

.4 Muhasebenin belirli alanları

.6 Belirli muhasebe türleri

.7 İşletme etkinliklerinin belirli evrelerine ilişkin muhasebe

.8 Belirli tür etkinliklerde bulunan işletmeler için muhasebe

.9 Belirli tür kuruluşlar için muhasebe

.04 Muhasebe düzeyleri

.042 Başlangıç düzeyi

.044 Orta düzey
Yüksek okul düzeyindeki muhasebe dahil



.046 İleri düzey

.32

[.33]

.42

.45

.450 285

.452

.453

.458

657.1-657.9 Muhasebenin öğeleri
Başka talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik sırasını izleyin.
Örneğin imalatla uğraşan bir işletmede stok maliyeti muhasebesi 657.867072 
(657.42, 657.72, 657.95 değil)

Belirli tür etkinliklerde bulunan işletmeler için muhasebe 657.8
Mali raporlar (mali tablolar) 657.3
İşletme etkinliklerinin belirli evrelerine ilişkin muhasebe 657.7
Yapıcı muhasebe 657.1
Kayıt tutma (muhasebe defterleri) 657.2
Muhasebenin belirli alanları 657.4
Belirli tür kuruluşlar için muhasebe 657.9
Belirli muhasebe türleri 657.6

Kapsamlı eserleri 657'de sınıflayın

Yapıcı muhasebe
Tek tek kuruluşlann ihtiyacını karşılamak üzere muhasebe sistemleri 
geliştirilmesi

Kayıt tutma (Muhasebe defterleri)
Sekreterlik hizmetlerine ilişkin kayıt ve muhasebe işleri dahil 
Başlangıç düzeyindeki muhasebeyi 657.042'de sınıflayın

Mali raporlar (Mali tablolar)
Konsolide tabloları burada sınıflayın

Mali tabloların hazırlanması

Mali tabloların anlaşılması ve analizi
Numara kullanılmıyor; 657.3'de sınıflayın

Muhasebenin belirli alanları
Yapıcı muhasebe için 657.l'e, kayıt tutma için 657.2'ye hkz.

Maliyet muhasebesi 

Mali denetim
Veri işleme Bilgisayar uygulamaları

Mali denetim içindeki kullanımı
Bilgisayarla işlenmiş muhasebe işlemlerinin mali 
denetimini 657.453'de sınıflayın

Mali denetim raporları ve rapor hazırlama

Bilgisayarla işlenmiş muhasebe işlemlerinin mali denetimi
Programın mali denetimi dahil

Kumm-içi (Yönetim) mali denetim



.46 Vergi muhasebesi
Örnek: Sosyal sigorta vergileri ile ilgili muhasebe

.47 Emanet muhasebesi
Davalı mallan, gayrimenkul, vakıf muhasebeleri

.48 Analitik (mali) muhasebe
Örnek: Kaynak akışlarının, kârlılık, mali dayanıklılık, gelir, likidite 

ölçümü; enflasyon muhasebesi

.6 Belirli muhasebe türleri

.61 Kamu muhasebesi

.63 Özel muhasebe

.7 İşletme etkinliklerinin belirli evrelerine ilişkin muhasebe

.72 Cari değerler
Örnek: Alacaklar, nakit, stoklar

.73 Sabit değerler
Örnek: Toprağın, binaların, yıpranması, elden çıkarılması, değerlenmesi 
ve yeniden değer kazanması; sigorta

.74 Cari pasifler (Kısa vadeli borçlar)
Örnek: Ödenebilir borçlar, ödenebilir hesaplar, bordro

Vergi muhasebesi için 657.46'ya bkz.

.75 Uzun vadeli borçlar
Örnek: Tahviller, kiralar, ipotekler, emeklilik hesapları, satmalma 
anlaşmaları

.76 Sermaye muhasebesi
Ortaklık haklarına ilişkin muhasebe
Hisse senetleri ve temettü hesaplarına ilişkin muhasebe dahil 

Kârlılığın ve gelirin ölçümü için 657.48'e bkz.

.8 Belirli tür etkinliklerde bulunan işletmeler için muhasebe
Belirli girişlerde gösterilen ekleme, değişiklik, iptal, istisnalardan ayrı olarak 
* ile tanımlanmış her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

001-009 Standart altbölümler 
01-07 Muhasebenin belirli yönleri

O'a, 657.1-657.7 arasında 657'yi izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin maliyet muhasebesi 042

.83 Hizmet ve profesyonel etkinlikler

.832 Sosyal hizmetler
Kiliseler, cezaevleri dahil

.832 2 *Hastaneler
657.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.832 7 *Eğitim kurumlan

.833 Mali işler ve taşınmaz mallar

.833 3 *Mali işler
Sigorta için 657.836'ya bkz.

.833 5 *Taşınmaz mallar

.834 Meslekler

.835 *Devlet
Merkezi ve yerel yönetimler ve yetkililer
Devlet işletmelerine (belediyeler hariç) ilişkin muhasebeyi 657.95'de, 
askeri hizmetlerin dışındaki belirli devlet hizmetlerine ilişkin 
muhasebeyi 657.832-657.834, 657.836-657.839'da sınıflayın

.835 045 Devletin mali denetimi
Devletin mali denetim işlemlerine ilişkin el kitaplarını 
[eskiden 351.72320202] burada sınıflayın

.836 *Sigorta

.83'' *Oteller ve restoranlar

.838 *Kamusal hizmet işletmeleri

.839 *Toptan ve perakende ticaret

.84 İletişim ve eğlence ortamları
Örnek; Gazeteler, dergiler, yayınevleri, televizyon ve radyo şebeke ve 
istasyonları, tiyatrolar, film ve tiyatro işletmeleri, spor

.86 Diğer faaliyeter

.861 *Sendikalar

.862 ^Madencilik

.863 *Tarım

.867 *Imalat
Basım dahil

.869 *Inşaat

.9 Belirli tür kuruluşlar için muhasebe

.904 Özel konular

.904 2 Küçük işletmeler

.91 Tek kişilik işletmeler

.92 Ortaklıklar
657.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.95 Şirketler

.96 Birleşme ve katılmalar
Çokuluslu kuruluşların muhasebesini burada sınıflayın

.97 Kooperatifler

.98 Kâr amacı gütmeyen kumluşlar

.99 Şubeler
Acenteler dahil

658 Genel yönetim
Organize işletmeler, projeler, faaliyetleri yönetme sanatı ve bilimi
Teknoloji yönetimini [eskiden 606.8]; kâr amacı güden veya gütmeyen gayrı 
resmi kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerin yönetimini; kamu işletmelerinin 
yönetimini; (başka kuruluşların sunduğu hizmetleri düzenleyen, destekleyen ya da 
denetleyen kamu kuruluşlarının aksine) kendileri doğrudan hizmet veren kamu 
kuruluşlarının yönetimini burada sınıflayın
Yönetim sosyolojisini 302.35’de, belirli etkinlik alanlarında çalışan işletmelerin 
yönetimini l.Tablo'dan 068 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin ticari bankalann yönetimi 332.12068

Kamu yönetimi için 350'ye bkz.
Sanayi sosyolojisi için 306.36'ya, ekonomi için 330'a ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 350-354 ile 658, Tl—068; 658 ve Tl—068; 658,Tl—068 ile 
302.35

Yönetimin belirli ilkeleri 658.401-658.403'de sınıflanır

658.001-.009
.02-.05

.1

.2

.3

.4

.5

.7

.8

.001

[.001 1]

.002

ÖZET
Standart altbölümler

[Belirli büyüklükteki ve kapsamdaki, belirli amaçla kurulmuş, 
belirli biçimlerdeki işletmelerin yönetimi; veri işlem] 

Organizasyon ve finansman 
Fabrika yönetimi 
Personel yönetimi 
Yürütmenin yönetimi 
Üretimin yönetimi 
Malzemelerin yönetimi 
Dağıtımın (pazarlamanın) yönetimi

Felsefe ve kuram
Örgütlere ilişkin kuramlar, ekonomi ve diğer sosyal ve davranışsal 
bilimlerden alınmış ilkeler dahil

Sistemler
Kullanmayın; sistemlerin teori ve analizini 658.4032'de, yöneylem 
araştırmasını 658.4034'de, modeller ve tasımlamayı (simülasyon) 
658.40352'de sınıflayın

Çeşitli



[.002 85]

■003-.009

.02

.022 

.022 08

.023

.04

Veri işlem Bilgisayar uygulamaları 
Kullanmayın; 658.05'de sınıflayın

Standart altbölümler

Belirli büyüklükteki ve kapsamdaki işletmelerin yönetimi
Büyüklüğü ve kapsamı ne olursa olsun belirli biçimlerdeki işletmelerin 
yönetimini 658.04'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 658 ve T1-068

Küçük işletmeler
İnsan türlerine göre tarih ve tanım

Azınlık işletmelerini burada sınıflayın

Büyük işletmeler

Belirli biçimlerdeki işletmelerin yönetimi
Mülkiyet düzenlemelerinin belirli biçimlerinin başlangıcını 658.114'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 658 ve Tl—068; 658.402 ile 658.04, 658.114

658.041-658.046 Kâr amaçlı kuruluşlar
Kapsamlı eserleri 658'de, uluslararası kâr amaçlı kuruluşları 658.049'da 
sınıflayın

.041 Şahıs şirketleri
Evde yapılan işler, yarım zamanlı (part-time) işler, emeklilik 
girişimleri dahil
Girişimcinin yöneticiliğini 658.42l'de sınıflayın

.042 Ortaklıklar
Genel ve sınırlı ortaklıklar

.044 Anonim olmayan işletmeler
Örnek: Ortak şirketler, ortak girişimler

Ortaklıklar için 658.042'ye; şahıs şirketleri için 658.04Te hkz.

.045 Anonim şirketler
Hisselerinin belirli ellerde tutulduğu şirketlerden hisseleri alınıp 
satılan bir şirkete dönüşme ("halka açılma") 658.15224'e alındı
Birleşmeleri 658.046'da sınıflayın

.046 Birleşmeler
Örnek: Şirket grupları, holdingler, aynı üyelerden oluşan yönetim 
kurullarına sahip şirket toplulukları, yan kuruluşlar, tröstler
Şirket birleşmelerini 658.16'da sınıflayın

.047 Kooperatif kuruluşları



.048 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
Uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluştan 658.049'da sınıflayın 

Kooperatif kuruluşları için ayrıca 658.047'ye hkz.

.049 Uluslararası işletmeler
Uluslararası işletmeler ve etkinliklerin örgütlenmesini 658.18'de 
sınıflayın

.05 Veri işlem Bilgisayar uygulamaları
Yönetsel işlemlerde veri işlem kullanımını burada sınıflayın
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel nurnara olan 658.05’e, 004-006 
arasında OO'ı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin sayısal mikro 
bilgisayarlann kullanımı 658.05416, ama sayısal bilgisayarların kullanımı
658.05 (658.054 değil); ancak veri güvenliğini 658.478’de sınıflayın
Kâtiplik işlerinde veri işlem kullanımını 651.8'de sınıflayın

Karar vermede sistem analizi için ayrıca 658.4032'ye bkz.

.1 Organizasyon ve finansman
Kurum içi organizasyon için 658.402'ye hkz.

ÖZET
658.11 İşletmelerin kuruluşu

.12 Yasal yönetim

.15 Mali yönetim

.16 Reorganizasyon

.18 Uluslararası şirketlerin ve etkinliklerin organizasyonu

.11 İşletmelerin kuruluşu
Kuruluş yeri dahil
Sermayeye dönüştürmeyi (kapitalizasyon) 658.152'de; birleşmeleri, vade 
uzatmayı (konsolidasyonları), edinilmiş deneyimi, yönetimi ele geçirmeyi, 
hissedar yapısının yeniden organizasyonunu 658.16'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.09 ile 338.6042, 332.67309, 346.07, 658.11, 658.21, 
Tl—068

.114 Mülkiyete göre kuruluş biçimleri
Mülkiyete göre kuruluşlann belirli biçimlerinin yönetimini 658.04'de 
sınıflayın
Temel numara olan 658.114'e, 658.041-658.049 arasında 658.04'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin uluslararası şirketlerin kuruluşu 
658.1149

Bkz. Kılavuz 658.402 ile 658.04, 658.114

.12 Yasal yönetim
İşletmenin yasalara uygun bir biçimde yönetilmesini sağlamak 
Danışman kullanımı dahil



.15 Mali yönetim

işletmelerin kurulması ve işleyişi için gerekli kaynakların bulunması ve 
kullanılması
Mali karar verme, mali planlamayı burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15; 658.15 ve Tl—0681

ÖZET
658.151 Mali denetim

.152 Mali işlerin yönetimi

.153 Vergiler, sigorta, yardım amaçlı bağışlar

.154 Bütçe hazırlama

.155 Gelir ve giderlerin yönetimi

.159 Belirli tipteki ve kapsamdaki işletmelerin mali idaresi

.151 Mali denetim

Kuruluşların ve belirli faaliyetlerinin yürütülmesini değerlendirmek ve 
çözümüne yönelik önlemler önermek için gerekli mali bilgilerin 
sağlanması ve kullanımı

Bütçe hazırlama için 658.154'e; gelir ve giderlerin yönetimi için 
658.155'e hkz.

.1511 Yönetim muhasebesi
Günlük yönetim için gerekli görülen kurum için raporları 
sağlamak üzere hazırlanan muhasebe işlemlerinin tasarımı ve 
kullanımı
Muhasebeyi 657'de, yönetsel mali denetimi 658.4'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 657 ile 658.1511, 658.1512

.1512 Raporların kullanımı
Örnek: Bilanço cetvelleri, gelir ve gider tabloları, üretim maliyeti 
tabloları, kâr ve zarar tabloları
Müdürlere, hissedarlara, üst yönetime verilen mali raporları 
burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 657 ile 658.1511, 658.1512

.152 Mali işlerin yönetimi

Yatırım yönetimini, sermaye ve sermaye yönetimi ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Ücret ve maaş idaresini 658.32’de, müşteri hesaplannın yönetimini 
658.88'de sınıflayın

Bütçe hazırlama için 658.154'e; gelir ve giderlerin yönetimi için 
658.155'e hkz.

658.152 2-658.152 4 Sermaye ve yönetimi
Kapsamlı eserleri 658.152'de, sermaye bütçelerini 658.154'de sınıflayın



.1522

.152 24

.152 26

.1524 

.152 42

.152 44

.1526

.154

Sermaye sağlanması
Sermayenin maliyeti ve değer saptamayı burada sınıflayın 
Belirli tür sermayelerin sağlanmasını 658.1524'de sınıflayın 

Dış kaynaklar
Örnek: Hisse senedi, tahvil, diğer borç senetleri yayınlayıp 
satışa sunma; borçlanma; ödül ve yardımlar
Hisselerin elde tutulduğu şirketlerden hisseleri satışa sunulan 
şirketlere dönüşme ("halka açılma") [eski 658.045] dahil
Borç yönetimini 658.1526'da sınıflayın

îç kaynaklar
Örnek: Yedekler, tasarruflar, cari etkinliklerden sağlanan 
gelirler

Belirli tür sermayelerin sağlanması ve yönetimi 

Uzun vadeli (sabit) sermaye
Örnek: Arazi, bina, ağır makine ve donanım; diğer şirketlere 
ait hisse ve tahviller, uzun vadeli borç alacaklar
Kiralama dahil

Büro malzemelerinin sağlanması için ayrıca 658.72'ye 
bkz.

Kısa vadeli işletme sermayesi
Örnek: Tahsil edilebilir alacaklar, nakit, stoklar, 30-90 günlük 
tahsil edilebilir borçlar

Borç yönetimi
Örnek: Güçlü tahviller, ödenebilir senetler, ödenebilir borçlar

Vergiler, sigorta, yardım amaçlı bağışlar
Yönetimin vergilerle başedebilme yollanm, kuruluşun hangi 
sigortalara ihtiyacı olduğunu burada sınıflayın
Ticari vergiler ve vergilerin ekonomik yönleri ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 336.207'de, yardım amaçlı bağışlar ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 361.765’de, sigortayla ilgili disiplinlerarası eserleri 368'de; 
ticari vergilerin yasal yönlerini 343.068'de sınıflayın

Bütçe hazırlama
Sermaye bütçeleri, belirli hedeflere yönelik bütçe hazırlama dahil

Gelir ve giderlerin yönetimi
Kar dağıtımı, temettü politikası dahil
Kâr ve zarar yönetimini, risk yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Gelir ve gider tablolarının kullanımını 658.1512'de, sağlık ve güvenlik 
programlarını 658.382'de, iş güvenliğini 658.47'de,fiyatların 
belirlenmesini 658.816'da sınıflayın

Vergiler, sigorta, yardım amaçlı bağışlar için 658.153'e bkz.



.155 2 Maliyet analizi ve denetimi
Maliyet muhasebesini 657.42'de, yönetim muhasebesini 
658.1511'de, belirli tür maliyetlerin analiz ve denetimini 
658.1553'de, maliyet-fayda analizi, maliyet-hacım-kâr analizini 
658.1554'de sınıflayın

.155 3 Maliyet türleri
Örnek: Sabit ve genel maliyetler; değişken maliyetler; işçilik, 
malzeme maliyetleri

Sermaye maliyetleri için 658.1522'ye hkz.

.1554 Gelir
Yatırımın geri dönüşü, işletme gelirleri
Ödeşme (break-even) analizi, maliyet-fayda analizi, maliyet- 
hacım-kâr analizi, kâr ve kânn arttırılması dahil

.159 Belirli tipteki ve kapsamdaki işletmelerin mali idaresi
Belirli tipteki ve kapsamdaki işletmelerin mali idaresinin belirli 
yönlerini 658.151-658.155'de sınıflayın. Örneğin küçük işletmelerde 
bütçe yönetimi 658.154

. 159 2 Küçük işletmeler

.159 208 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Azınlık işletmelerini burada sınıflayın 

.159 9 Yabancı (uluslararası) işletmeler

. 16 Reorganizasyon
Örnek: Başka bir şirketle birleşme, borçlann birleştirilmesi, iktisaplar, 
yönetimin el değiştirmesi, tecrit edilme, satış

. 18 Uluslararası şirketlerin ve etkinliklerin organizasyonu
Yabancı lisans işlemleri dahil
Uluslararası şirketler ve etkinlikler ile ilgili ilk girişimleri 658.1149'da 
sınıflayın

.2 Fabrika yönetimi
Binaların, ekipmanın, tesislerin, arsanın yönetimi
Enerji yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 658.2001-658.2(X)9'u kullanın
Fabrikaların sağlanmasını (arazi, bina, donanım) 658.15242’de sınıflayın; 
enerji yönetiminin belirli özelliklerini, söz konusu özellikle birlikte sınıflayın. 
Örneğin üretimde yeterliliği arttırmak için enerji yönetimi 658.515

Bkz. Kılavuz 647 ile 647.068 ile 658.2, Tl-0682; 658.2 ve 
T1-0682

.202 Bakım



.21 Kuruluş yeri
Depoların yeri dahil
İşletmenin kuruluş yerini 658.11'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.09 ile 338.6042, 332.67309, 346.07, 658.11, 658.21, 
Tl—068

.23 Plan (Yerleşme düzeni)

.24 Aydınlatma

.25 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme

.26 Kolaylıklar
Örnek: Elektrik, gaz, enerji ve enerji dağıtımı, su
Aydınlatmayı 658.24'de, ısıtma, havalandırma, iklimlendirmeyi 658.25'de 
sınıflayın

.27 Donanım
Büro donanımını 651.2'de sınıflayın

Kolaylıklar için 658.26’ya; güvenlik ve rahatlık donanımı için 
658.28'e bkz.

.28 Güvenlik ve rahatlık donanımı
Örnek: Sıhhi donanım 
Gürültü kontrolü donanımı dahil

.3 Personel yönetimi
Çalışanların işe alınması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve kullanılması ile 
ilgili işlemler
Standart altbölümler için 658.3001-658.3009'u kullanın 
Sanayi ilişkilerini 33l'de sınıflayın

Yönetici personelin yönetimi için 658.407'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 658.3 ve Tl—0683; 658.3 ile 331

658.301-.306 
.31 
.32 
.38

.301

ÖZET
[Genel konular]

Personel yönetiminin öğeleri 
Ücret ve maaş yönetimi 
Personelin sağlığı, güvenliği, refahı

Personel planlaması ve politikası 
Bilgilendirme ve karar verme dahil 
İnsan gücü planlamasını burada sınıflayın

Gözetim
İlk kademedeki gözetim elemanları tarafından
Çalışanların geliştirilmesini 658.3124'de, gözetimcilerin 
geliştirilmesini 658.407124'de sınıflayın



.303 Belirli büyüklüklerdeki işletmelerde personel yönetimi

.304 Belirli tür personelin yönetimi
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin özürlü zenci kadın 
profesyonel personel 658.3044 (658.3045, 658.3041 ya da 658.3042 
değil)

Belirli tip pozisyonlarda bulunanlar 658.3044
Belirli kişisel özellikler gösterenler 658.3045
Baskın olmayan ırksal, etnik, ulusal gruptan

olanlar 658.3041
Belirli yaşta ve cinsiyette olanlar 658.3042

.304 1 Baskın olmayan ırksal, etnik, ulusal gruptan olanlar
Azınlıklardaki işsizlerden elemanlann seçimi ve işe alınmasını 
658.3112'de sınıflayın

.304 2 Belirli yaşta ve cinsiyette olanlar

.304 4 Belirli tip pozisyonlarda bulunanlar
Örnek: İşçiler (mavi yakalılar) ve profesyonel elemanlar
Büro personelinin yönetimi 651.30683'e alındı

.304 5 Belirli kişisel özellikler gösterenler
Örnek: Özürlü elemanlar, yetenekli elemanlar, problemli 
elemanlar

.306 İş (görev) analizi ve tanımı
Konum (pozisyon) sınıflaması; her pozisyon için personelde aranacak 
kişisel, eğitsel, fiziksel, zihinsel niteliklerin tanımlanması; 
personelden beklenebilecek niteliklerin sınırları

.31 Personel yönetiminin öğeleri

' ÖZET
658.311 Başvuruların kaydedilmesi ve personel seçimi

.312 Çalışma koşulları ve personelden yararlanma

.313 Hizmetten (görevden) alma

.314 Güdüleme, moral, disiplin

.315 İşçi-işveren ilişkileri

.311 Başvurulann kaydedilmesi ve personel seçimi

.311 1 Başvurulan kaydetme



.311 2

.311 24 

.311 25

[.311 29]

.312

Seçme
Kontrol listeleri ve envanterler, bilgisayarlı eşleme, el yazısı 
analizi, güvenlik soruşturması, kişisel ve çevre soruşturmaları, 
poligrafı (yalan saptayıcı) dahil
Seçme ve yerleştirmeyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bu numaranın seçme ve kaydetmeyle ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 658.311'de sınıflayın

Yerleştirme için 658.3128'e, taşınma masraflarının ödenmesi 
için 658.383'e ayrıca hkz.

Görüşme (Mülâkat)

Sınama (Test uygulama)
Yetenek testleri dahil

Belirli tip faaliyetlerle ve belirli işlerle uğraşan işletmelerde
Belirli tip faaliyetlerle ve belirli işlerle uğraşan işletmelerde 
personel seçimi l.Tablo'dan 0683 notasyonu kullanılarak, 
faaliyet ya da işin içine alındı. Örneğin madencilik 
şirketlerinde personel seçimi 622.0683

Çalışma koşullan ve personelden yararlanma

658.312 1-658.312 4 Çalışma koşulları
Kapsamlı eserleri 658.312'de sınıflayın

Ücret ve maaş idaresi için 658.32’ye; personel sağlığı, güvenliği, refahı 
için 658.38’e hkz.

.312 1 Çalışma günleri ve saatleri
Öğle yemeği saatleri ve molalar dahil 

.312 2 İzinler
Örnek: Ücretli izinler, hastalık izinleri 
Göreve gelmemeyi 658.314'de sınıflayın 

.312 4 Eğitim ve hizmet-içi eğitim
Personelin geliştirilmesini burada sınıflayın

.312 404 Hizmet-içi eğitim programlarının geliştirilmesi ve
uygulanması

Programlı öğretim, öğretim yöntemleri, eğitim araçları, 
eğitim programlarının değerlendirilmesi, eğitim 
personelinin seçimi ve eğitilmesi dahil

.312 42 işe başlatma ve yönlendirme

.312 43 Iş başında eğitim
Belirli görevler için
Yeniden eğitme, otomasyona hazırlama dahil



.31244

.312 45

.3125

.3126

.3127

.312 8

.313

.313 2 

.313 4 

.314

.3142

.314 22

.314 23

Diğer eğitim türleri
Örnek: Davranış eğitimi, rehabilitasyon eğitimi, güvenlik 
eğitimi, insan ilişkileri ile ilgili eğitim

Çalışan belirli grupların eğitimi
Örnek: İşçiler (mavi yakalılar), profesyoneller
Belirli personel gruplarının işe başlama ve yönlendirilmesini 
658.31242'de, belirli personel gruplarının belirli görevler için 
eğitimini 658.31243'de, hangi gruptan olursa olsun personel 
eğitiminin diğer türlerini 658.31244'de, gözetimcilerin 
eğitimini 658.4071245'de sınıflayın

Performans değerlendirme (değerlendirme)
Terfileri 658.3126'da, tenzilleri (derece veya kademe indirimini) 
658.3127'de sınıflayın

Terfıler
Bir teşvik olarak teıfiyi 658.3142'de sınıflayın 

Tenzil (derece veya kademe indirme)
Bir ceza olarak tenzili 658.3144'de sınıflayın 

Personelden yararlanma
Örnek: Kadroların belirli sorumluluk alanlarına dağıtılması, 
kadrolaşma modelleri, çalışma ekipleri
Yerleştirme, çalışanların bir pozisyondan diğerine alınması dahil

Hizmet-içi eğitim için 658.3124’e, güdüleme için 658.314'e 
hkz.

Hizmetten (görevden) alma 
Örnek: Nedene bağlı işten atma 

Emeklilik 

Personel azaltma 

Güdüleme, moral, disiplin
Göreve gelmeme, performans araştırmalan, olumsuz davranışların 
önlenmesi, personel sözleşmeleri, personel değişiklikleri ve önlenmesi
Yaratıcılığın, yeterliliğin, verimliliğin teşvikini burada sınıflayın

Teşvikler
Örnek: Terfi, ünvan, statü

Teşvik ödemeleri için 658.3225'e hkz.

İş tatmini
İşten keyif almayı 658.31423'de sınıflayın 

İşten keyif alma



.314 4 Cezalar
Örnek; Tenzil, para cezası, derece ve kademe indirme

Nedene bağlı işten atma için 658.313'e bkz.
Bir ceza niteliğinde olmayan tenzil (derece veya kademe 
indirme) için ayrıca 658.3127'ye bkz.

.314 5 Personelin kendi arasındaki ilişkiler
Bireyler ve gruplar arasında olumlu çalışma ilişkilerinin 
geliştirilmesi
Astlar ve üstler arasındaki gayrıresmi, günlük ilişkiler dahil

.315 İşçi-işveren ilişkileri
Gaynresmi ilişkileri 658.3145'de sınıflayın

.315 1 Sanayi ilişkileri danışmanlığı
İşçi danışmanlığı için ayrıca 658.385'e bkz.

.315 2 Yönetimde işçi temsilciliği (katılımcı yönetim)
işçilerin kendi kendini yönetmesi dahil
Sanayi demokrasisini 331.0112'de sınıflayın

Sanayinin işçiler tarafından denetlenmesi için ayrıca 338.6’ya 
bkz.

.315 3 İşçi sendikaları ve diğer işçi kuruluşları
îş uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkların çözümünde işçi 
kuruluşlarının rolünü 658.3155'de sınıflayın

Toplu pazarlık (toplu iş sözleşmesi) için 658.3154’e bkz.

.315 4 Toplu pazarlık (toplu iş sözleşmesi)
Grevler, tahkim (uyuşmazlıkların hakem yolu ile çözülmesi), 
arabuluculuk, sözleşme görüşmeleri dahil

.315 5 îş uyuşmazlıkları ve bunların çözümleri

.32 Ücret ve maaş yönetimi
Emek maliyetlerinin yönetimini 658.1553'de sınıflayın

.321 Bordro idaresi
Bordro kayıtlannın tutulması ile ilgili katiplik tekniklerini 651.37'de, 
bordro muhasebesi işlemlerini 657.74'de sınıflayın

.322 Ödeme planları

.322 2 Ücret ve maaş çizelgeleri
Saat başı ya da diğer periodik ücret çizelgeleri
Fazla mesai, işten ayırma tazminatı, kıdem tazminatı dahil



.322 5 Teşvik ödemeleri
Örnek; Parçabaşı ücretler, primler, kâr dağıtımı, hisse senedi 
verme planları
Teşvikler ile ilgili kapsamlı eserleri 658.3142'de sınıflayın 

Başarı ödülleri için 658.3226'ya bkz.

.322 6 Başarı ödülleri

.325 Çalışanların çıkarları

.325 3 Emekli ücretleri

.325 4 Sigorta, işçi tazminatları
Başka yerde belirtilmeyen diğer çıkarları burada sınıflayın

.38 Personelin sağlığı, güvenliği, refahı

.382 Sağlık ve güvenlik programları
Çalışanların sağlığını ve güvenliğini arttırmak, acil durumlardaki ve 
diğer tıbbi bakımın sağlanması için yönetim tarafından uygulanan 
programlar
Örnek; Zihinsel sağlık programları
Çalışanlara yardım programlarını burada sınıflayın
Sanayi güvenliği ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.1 l'de, güvenlik 
yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.408'de, fabrika ve donanımın 
güvenliğini 658.200289'da, güvenlik eğitimini 658.31244'de, sağlık ve 
kaza sigortası sağlanmasını 658.3254'de sınıflayın

.382 2 İlaç bağımlılığı ve alkolizm ile ilgili programlar

.383 Ekonomik hizmetler
Örnek; İndirimler, yemek servisi, konut, taşınma, ulaşım

.385 Danışmanlık hizmetleri
Zihinsel sağlık programları ve hizmetlerini 658.382'de sınıflayın

.4 Yürütmenin yönetimi
Aşağıda belirtilen faaliyetlerle sınırlı
Üst ve orta yönetim kademesinin rolünü, işlevini, yetkilerini, konumunu 
burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir yürütme yönetim faaliyetini yönetim içindeki 
etkinlikle birlikte sınıflayın. Örneğin personel yönetimi 658.3. Yönetimin 
başka bir dalındaki aşağıda belirtilen etkinliklere ait belirli bir uygulamayı, 
söz konusu dalla birlikte sınıflayın. Örneğin üretim planlaması 658.503

Bkz. Kılavuz 658.42 ve 658.43



658.400 1-.400 9
ÖZET

Standart altbölümler
.401-.409 Belirli yürütme yönetimi etkinlikleri
.42 Üst yönetim
.43 Orta kademe yönetim
.45 İletişim
.46 Danışmanlardan yararlanma
Al İş istihbaratı ve güvenlik

.400 1-.400 9 Standart altbölümler

ÖZET
658.401 Planlama, politika saptama, denetleme

.402 Kurum-içi organizasyon

.403 Karar verme ve bilgilendirme yönetimi

.404 Proje yönetimi

.406 Değişikliğin yönetimi

.407 Yönetici personelin yönetimi

.408 Yürütme yönetiminin toplumsal sorumluluğu

.409 Yürütme yönetiminin kişisel yönleri

658.401-658.409 Belirli yürütme yönetimi etkinlikleri
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin.
Örneğin değişiklik planlama 658.406 (658.4012 değil)

Yürütme yönetiminin kişisel yönleri 658.409
Yönetici personelin yönetimi 658.407
Kurum-içi organizasyon 658.402
Değişikliğin yönetimi 658.406
Planlama, politika saptama, denetleme 658.401
Karar verme ve bilgilendirme yönetimi 658.403
Yürütme yönetiminin toplumsal sorumluluğu 658.408
Proje yönetimi 658.404

Kapsamlı eserleri 658.4'de, iletişimi 658.45’de, danışmanlardan yararlanmayı 
658.46'da, iş istihbaratı ve güvenliğini 658.47'de sınıflayın

.401 Planlama, politika saptama, denetleme

.401 2 Planlama ve politika saptama
Hedeflerin, amaçların, izlenecek yolların formülasyonu
Hedeflere göre yönetmeyi, stratejik yönetimi burada sınıflayın
Karar vermeyi 658.403'de, tahmin yapmayı 658.40355'de 
sınıflayın

.401 3 Denetim
Standartların formülasyonu, performansın standartlara 
uygunluğunun değerlendirilmesi, çareye ilişkin önlemlerin 
formülasyonu



.402

.403

.403 01 

[.403 011]

[.403 015 1]

.403 02-.403 09 

.403 2

.403 3

.403 4

.403 5 

.403 52

.403 53 

.403 54

Kurum-içi organizasyon
Örnek: Görev, görev ve kadro, işlevsel; bölümler halinde
Desantralizasyon (ademi merkeziyetçilik, yerinden yönetim), yetki ve 
sorumlulukların dağıtımı ve devredilmesi dahil
Yürütme kuruluşlarının sosyolojisini 306.3'de, belirli sorumlulukların 
personel arasında paylaştırılmasını 658.3128'de sınıflayın

Gruplar içindeki sosyal etkileşimler için ayrıca 302.3'e bkz.
Bkz. Kılavuz 658.402 ile 658.04, 658.114

Karar verme ve bilgilendirme yönetimi 
Problem çözümünü burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 658.403001-658.403009'u kullanın 

Karar vermenin felsefe ve kuramı 

Karar vermede sistemler
Kullanmayın; 658.4032'de sınıflayın 

Karar vermede matematiksel teknikler 
Kullanmayın; 658.4033'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Sistem kuram ve analizi
Kritik yol yöntemi (CPM), şebeke (network) analizi, program 
değerlendirme gözden geçirme tekniği (PERT)
Karar verme teorisini 658.4030l'de,yöneylem araştırmasını 
658.4034'de, modelleri (simülasyon) 658.40352'de, karar analizini 
658.40354'de, tahmin yürütme ve tahminleri 658.40355'de 
sınıflayın

Karar vermede matematiksel teknikler 
Örnek: Matematiksel programlama
Karar vermede yardımcı olarak ekonometriyi burada sınıflayın 
Tasımlamayı (simülasyon) 658.40352'de sınıflayın 

Yöneylem araştırması
Olasılık kuramı, sıralama (queuing) kuramı dahil 
Modeller 658.40352'ye alındı
Matematiksel yöntemleri 658.4033'de, simülasyonu 658.40352'de, 
oyunları 658.40353'de sınıflayın

Diğer karar verme teknikleri

Tasımlayım (simülasyon)
Modelleri [eski 658.4034] burada sınıflayın

Oyunlar

Karar analizi



.403 55 Tahmin yapma

.403 6 Grupça karar verme
Grupça karar vermenin belirli tekniklerini 658.4032-658.4035'de 
sınıflayın

.403 8 Bilgilendirme yönetimi
Bilgi toplama, işleme, arşivleme, değerlendirme 
İletişimi 658.45'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 658.455 ile 658.4038
.403 801 1 Bilgilendirme sistemleri [eski 658.40388]

[.403 88] Bilgilendirme sistemleri
658.403801 l'e alındı

.404 Proje yönetimi

.406 Değişikliğin yönetimi
Genişleme, modernleştirme, basitleştirme, sistematik hale getirmeyi 
burada sınıflayın
Kurum-içi yeniden organizasyonu 658.402'de; ticari kuruluşlarda 
sahip olmayı (iktisabı), birleşmeyi, konsolidasyonu, yönetime el 
konmasını, tecridi, satışı 658.16'da; yönetimin belirli bir dalındaki 
değişiklikleri o dalla birlikte sınıflayın. Örneğin üretimde değişiklikler
658.5

.406 2 Dışardan dayatılan (tepkisel) değişiklikler
Örnek: Toplumsal etmenlerin, teknolojik değişmelerin dayattığı 
değişiklikler
Metrik sisteme dönüş dahil

.406 3 Yönetim yoluyla yenilikçi gelişme

.407 Yönetici personelin yönetimi
Temel numara olan 658.407'ye, 658.31-658.38 arasında 658.3'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin, şeflerin eğitimi 658.4071245

.408 Yürütme yönetiminin toplumsal sorumluluğu
Çevrenin korunması ve muhafazası dahil
Güvenlik yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Güvenlik ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.l'de; kirliliğin 
önlenmesi için toplumsal önlemleri 363.73'de, kirliliğin önlenmesi ile 
ilgili teknolojiyi 628.5'de; çalışanların refah hizmetlerinin yönetimini 
658.38'de, diğer kişilerin refah hizmetlerinin yönetimini 361.7'de; 
güvenliğin belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin ürün 
güvenliği 658.56

Bkz. Kılavuz 363.1

.409 Yürütme yönetiminin kişisel yönleri
Yönetici olarak başarıyı burada sınıflayın 
Çalışma hayatındaki genel başarıyı 650.l'de sınıflayın 

.409 2 Yürütmede önderlik



.409 3 Kişisel yeterlilik
Yöneticilerin kendi zamanlarını ve işlerini yönetmeleri

.409 4 Yöneticilerin kişisel özellikleri
Örnek: Tavırları, yaşam tarzları, değerleri

.409 5 Yönetim çevresi
Örnek: Toplumsal baskılar, iş baskısı, kuruluş içinde ve dışında 
yöneticiler arasındaki ilişkiler

.42 Üst yönetim
Bu numaranın üst ve orta kademe yönetim ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 658.4'de sınıflayın
Ticari işletmelerin kuruluşunu 658.1 Tde, üst yönetimin belirli 
etkinliklerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin üst yönetimde karar 
verme 658.403

Bkz. Kılavuz 658.42 ve 658.43

.421 Girişimci yönetimi
Küçük işletmelerin yönetimini 658.022'de sınıflayın

.422 Yönetim kurulları ve mütevelliler

.43 Orta kademe yönetim
Bkz. Kılavuz 658.42 ve 658.43

.45 İletişim
Bir yönetim tekniği olarak 
Güvenilebilirlik dahil 
İletişimin mekaniğini 651.7'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 651.7 ile 808.06665, 658.45

.452 Sözlü iletişim
Kalabalık içinde konuşma teknikleri için ayrıca 808.5l'e hkz.

.453 Yazılı iletişim

.455 Bilgilendirme programlan
Örnek: Haber panoları, işletme yayınları 

Bkz. Kılavuz 658.455 ile 658.4038

.456 Toplantı yönetimi
Uyulacak kuralları 060.42'de sınıflayın 

[.456 2] Kongreler ve konferanslar
060.68'e alındı



[.456 3] Toplantılar
Numara kullanılmıyor; 658.456'da sınıflayın

.46 Danışmanlardan yararlanma
Yönetim danışmanlığı yapmanın tekniklerini burada sınıflayın
Yönetimin belirli bir dalında danışmanlardan yararlanmayı söz konusu 
dalla birlikte sınıflayın. Örneğin pazarlama araştırmalarında 
danışmanlardan yararlanma 658.83

.47 İş istihbaratı ve güvenlik
Sigortayı 658.153'de sınıflayın

.472 Bilgi ve düşüncelerin güvenliği
Sanayi casusluğu, ticari sırlann güvenliği dahil 
Bilgisayarlarda saklanan bilginin güvenliğini 658.478'de sınıflayın

.473 Fiziksel güvenlik
Çalışanların ya da başkalarının hırsızlığından, dolandırıcılıktan, 
terörden ve diğer suçlardan korunma
Bilgisayarlann fiziksel güvenliğini 658.478'de sınıflayın

Yangın ve diğer felaketlerden korunma için 658.477'ye hkz.

Ali Yangından ve diğer felaketlerden korunma

.478 Bilgisayar güvenliği

.5 Üretim yönetimi
Kuruluşun belirli etkinliklerinin planlanması, yönetilmesi, denetimi
imalatçı kuruluşlardaki üretim yönetimini, lojistik ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Standart altbölümler için 658.5001-658.5009'u kullanın
inşaat şirketlerinde üretimin yönetimi 624.0685'e alındı
Enerji yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.2'de, kurum-içi nakliyatı 
(malzeme taşıma) 658.78l'de, fiziksel dağıtımı 658.788'de, pazarlamayı 
658.8'de, fabrika işletme mühendisliğini 670.42’de; üretim dışında belirli bir 
etkinlik türüyle uğraşan işletmelerdeki üretim yönetirnini, l.Tablo'dan 0685 
notasyonunu kullanarak etkinlikle birlikte sınıflayın. Örneğin tanmsal 
üretimin yönetimi 630.685

Bkz. Kılavuz 658.5 ve Tl—0685

ÖZET
658.503 Genel üretim planlaması

.51 Üretimin organizasyonu

.53 Seri üretim

.54 Çalışma, yorgunluk, monotonluk araştırmaları

.56 Ürün kontrolü ve paketleme

.57 Araştırma ve geliştirme (AR-GE)



.503 Genel üretim planlaması

.503 6 Karar verme ve bilgiyi kullanma

.503 8 Üretim planlaması
Üretim ya da hizmet konularının, üretim miktarının belirlenmesi 
Çeşitlenme dahil
Yeni ürün geliştirmeyi 658.575'de, pazarlamayı 658.8'de sınıflayın

.51 Üretimin organizasyonu
Seri üretim için 658.53'e; çalışma, yorgunluk, monotonluk 
araştırmaları için 658.54'e bkz.

.514 Teknoloji kullanımı
Otomasyon, insan-makine oranları, modernizasyon dahil 
Teknolojinin gelişimini 658.577'de sınıflayın

.515 Verimliliğin arttırılması
Teknoloji kullanımı için 658.514'e bkz.

.53 Seri üretim
Gönderme, sıralama, programlama dahil

.533 Seri üretim türleri
Örnek: Montaj bandı, sürekli, karışık, tek parçalı

.54 Çalışma, yorgunluk, monotonluk araştırmalan
İş yükü dahil

.542 Çalışma araştırmaları
Yorgunluk ve monotonluk araştırmaları için 658.544'e bkz.

.542 1 Zaman araştırmaları (İş etüdleri)

.542 3 Hareket araştırmalan

.544 Yorgunluk ve monotonluk araştırmaları

.56 Ürün kontrolü ve paketleme
Ürünün güvenilirliği, iptali, güvenliği dahil
Güvenlik yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.408'de, ürün 
planlamasını 658.5038'de, ürün tasarımını 658.575'de sınıflayın

.562 Kalite kontrolü
Ürünlerin standartlara ve belirtilen özelliklere uygunluğunun 
denetlenmesi

Teftiş için 658.568'e bkz.

.562 015 195 İstatistiksel yöntemler 658.568]



.564 Paketleme
Etiketleme dahil
Paketleme ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Depo ambalajlarını 658.785'de, yükleme için paketlemeyi 
658.7884'de, paketlemenin satış geliştirme amacıyla kullanımını 
658.823'de; paketleme teknolojisini 688.8’de sınıflayın

.566 Ürün analizi
Gerekli malzemenin, parçaların, kısmi montaj ihtiyacının 
belirlenmesi; her birinden ne kadar üretileceği ya da satın alınacağı

.567 Atık kontrolü ve değerlendirilmesi

.568 Teftiş
İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri ile ilgili kapsamlı eserler 
658.562015195’e alındı

.57 Araştırma ve geliştirme (AR-GE)

.571 Temel araştırma

.575 Yeni ürün geliştirme
Ürün geliştirme ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Yeni ürün geliştirme kararlarını 658.5038'de, yeni ürünlerle ilgili 
pazar araştırmalarını 658.83'de sınıflayın

Ürün iyileştirme araştırması için 658.576'ya bkz.

.575 2 Ürün tasarımı
Ürün fikirlerinin üretilmesi dahil

.576 Ürün iyileştirme araştırması

.577 Donanım ve işlem araştırması

.7 Malzemelerin yönetimi
Levazım yönetimini burada sınıflayın
Büro malzemelerinin yönetimini 651.29'da; enerji yönetimi ile ilgili kapsamlı 
eserleri 658.2'de, lojistik ile ilgili kapsamlı eserleri 658.5'de sınıflayın
Bkz. Kılavuz 658.7 ve Tl—0687

.72 Tedarik
Ekipman, malzemeler, parçalar, kısmî montaj, levazım, aletlerin 
sağlanması
Büro donanımı ve malzemelerini, tedarik ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Satın alınacak malların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı eserler 
381.33'e alındı
Arazi, bina, ağır donanımın tedarikini 658.15242'de, malzemelerin 
maliyetlerinin yönetimini 658.1553'de sınıflayın



.722 Satıcı seçimi

.723 Antlaşmalar ve antlaşmalarla ilgili görüşmeler

.728 Teslim alma
Belgeleme, taşıma, alınan malların incelenmesi 
Hızlandırma, izleme dahil

.78 Malzemelerin kurum-içi denetimi ve fiziksel dağıtımı

.781 Kurum-içi taşıma (Malzemelerin nakli)
Malzemelerin ve parçaların fabrika içinde bir çalışma noktasından 
diğerine taşınması

.785 Depolama (Depo yönetimi)
Depo ambalajlan dahil 
Depoların yerini 658.2l'de sınıflayın

.787 Envanter kontrolü (Stok kontrolü)
Envanterin mali kontrolünü 658.15244'de sınıflayın

Teslim alma için 658.728'e; depolama için 658.785'e hkz.

.788 Fiziksel dağıtım
Yüklemeyi burada sınıflayın
Malzemelerin kurum-içi hareketlerini 658.78l'de sınıflayın 

.788 2 Trafik yönetimi
Taşıyıcı ve yol seçimi

.788 4 Yükleme için paketleme
Paketleme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 658.564'de sınıflayın 

.788 5 Yükleme ve boşaltma

.788 6 Hızlandırma ve izleme

.8 Dağitımın (pazarlamanın) yönetimi
Mallar ve hizmetler
Pazarlama yönetiminin mali yönlerini 658.15'de, lojistik ile ilgili kapsamlı 
eserleri 658.5'de sınıflayın

Fiziksel dağıtım için 658.788'e, tanıtım için 659. Ve bkz.
Bkz. Kılavuz 380.1 ile 658.8; 658.8 ve Tl—0688; 658.8, Tl—0688 ile 659



ÖZET
Standart altbölümler 

[Pazarlama yönetiminin genel konuları; belirli tür alıcılara 
pazarlama]

Satış yönetimi 
Satış geliştirme 
Pazar araştırması ve analizi 
Dağıtım kanalları 
Kişisel satış (Satıcılık)
Toptan satış kanallarıyla pazarlama 
Perakende satış kanallarıyla pazarlama 
Kredi yönetimi

658.800 1-800 9 
.802-.804

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.88

.800 1 Felsefe ve kuram

[.800 11] Sistemler
Kullanmayın; 658.802'de sınıflayın 

.800 2-.800 9 Standart altbölümler

.802 Pazarlama yönetiminin genel konuları
Örnek: Denetim, karar verme, bilgilendirme, örgütleme, planlama, 
sistem analizi
Pazarlama yönetimi öğelerinin, belirli tür alıcılar için pazarlamaya 
uygulanmasını 658.804'de sınıflayın

.804 Belirli tür alıcılara pazarlama
Örnek: Devlete ve devlet kuruluşlarına, hastanelere 
Tüketici araştırmasını 658.834'de sınıflayın

Yabancı alıcılara pazarlama için 658.848'e hkz.

[.805] Yabancı alıcılara pazarlama
658.848'e alındı

[.809] Belirli tür mal ve hizmetlerin pazarlanması
l .Tablo’dan 0688 notasyonu kullanılarak konunun altına alındı. 
Örneğin otomobil pazarlaması 629.2220688

.81 Satış yönetimi
Satış personelinin yönetimini 658.3044'de sınıflayın

Satış geliştirme için 658.82'ye hkz.

.810 01 Felsefe ve kuram

.810 011 2 Tahmin yürütme ve tahminler
Satış tahminlerini 658.818'de sınıflayın

.810 02-.810 09 Standart altbölümler



Satış planlaması
Satış kayıtlarının ve satış analizlerinin kullanımı dahil
Hedeflerin, amaçların, satış performansını değerlendirme 
standartlarının formülasyonunu burada sınıflayın

Pazar araştırması için 658.83'e hkz.

Satış gücünün organizasyonu
Bölgelere göre organizasyon için 658.8103'e; ürüne göre 
organizasyon için 658.8104'e; müşteri grubu ve tipine 
göre organizasyon için 658.8105'e hkz.

Satış gücünün bölgeye göre organizasyonu

Satış gücünün ürüne göre organizasyonu

Satış gücünün müşteri grubu ve tipine göre organizasyonu

Satış toplantılarının organizasyonu ve yürütülmesi

Müşteri ilişkileri
İddialar, şikayetler, siparişlerin karşılanması, sorular, iadeler, 
ürünlerle ilgili hizmetler

Fiyat belirleme

Satış tahmini

Satış geliştirme
Tanıtım ve doğrudan satış çabalarını desteklemek ve güçlendirmek üzere 
tasarlanan yardımcı işlemler
Müşterilere verilen el kitapçıkları ve diğer broşürler; armağanlar, ödüller, 
örnekler, indirim kuponları
Satış arttırmak için kredi kullandırmayı 658.88’de sınıflayın 

Ürünlerle ilgili hizmetler için 658.812'e hkz.

Ambalajdan yararlanma
Bir satış arttırma yöntemi olarak ambalajlamayı burada sınıflayın 
Ambalajlama ile ilgili disiplinlerarası eserleri 658.564'de sınıflayın

Markalar ve ticari isimlerden yararlanma
Üretici ve dağıtıcı markaları dahil

.810 1

.8102

.810 3 

.8104 

.8105 

.8106 

.812

.816

.818

.82

.823

.827



.83 Pazar araştırması ve analizi
Mülakatları, danışmanlardan ve araştırma kuruluşlarından yararlanmayı, 
pazar araştırması ve analizi sırasında danışmanlık tekniklerini burada 
sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe bu listedeki iki ya da daha fazla olan 
altbölümde yer alan özelliklere sahip, karmaşık konuları listede önce 
gelen numara içinde sınıflayın. Örneğin tüketici tercihleriyle ilgili olarak 
Almanya'da yapılan araştırmalar 658.8343 (658.83943 değit)
Pazar araştırması ve analizinin sonuçları için kullanmayın, 380-382'de 
sınıflayın

Satış tahminleri için 658.818’e hkz.

.830 2 Çeşitli

.830 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Bu numaranın mülakat için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 
658.83'de sınıflayın

[.830 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 658.839'da sınıflayın

.834 Tüketici araştırması
[.834 019] Tüketici psikolojisi

Kullanmayın; 658.8342'de sınıflayın 

[.834 08] İnsan türlerine göre tüketici araştırması
Kullanmayın; 658.8348'de sınıflayın 

.834 2 Tüketici davranışları (tüketici psikolojisi)
Güdüleme (motivasyon) araştırması dahil

Tüketici tavırları, tercihleri, tepkileri için 658.8343'e bkz. 

.834 3 Tüketici tavırları, tercihleri, tepkileri
Marka tercihleri dahil
Başlıkta adı geçen konulardan her biri ve hepsi için standart 
altbölümler eklenmiştir

.834 8 Belirli tüketici tipleri
Örnek: Zenciler, çocuklar, düşük gelir grupları, mesleki gruplar, 
kadınlar

.835 Pazar incelemesi
Talebin boyutlarının belirlenmesi; pazann yeri, yapısı, tanımı; 
rekabetin boyutları ve yapısı; ihtiyaç duyulan satış çabalarının türleri

[.838] Belirli ürünlerle ilgili pazar araştırması
l.Tablo'dan 0688 notasyonunu kullanarak belirli konunun altına 
alındı. Örneğin giyimle ilgili pazar araştırması 687.0688



.839

.84

.848

.85

.86

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 658.839'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'da pazar araştırması 658.83943

Dağıtım kanalları
Müzayedeler, doğrudan posta yoluyla pazarlama, doğrudan pazarlama, 
doğrudan satış, fuarlar, pazar yerleri, çok-düzeyli pazarlama, piramit tipi 
pazarlama, telefonla pazarlama, telefonla satış, televizyonla satış
Belirli kanallardan kişisel satışları, burada sınıflayın. Örneğin telefonla 
kişisel olarak satış 658.85; toptancı kanallarıyla pazarlama 658.86, 
perakendeci kanallardan pazarlama 658.87; mektupla sipariş, telefonla 
sipariş alan kuruluşlar, televizyon satış organizasyonları 658.872; 
doğrudan mektupla tanıtım 659.133

İhracat pazarlaması (Uluslararası ticaret)
Yabancı alıcılara pazarlama [eskiden 658.805] dahil

Kişisel satış (Satıcılık)
Hangi kanaldan olursa olsun bireye ilişkin teknikler 
Perakende satıcılık dahil
Telefonla satışın yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.84'de sınıflayın

Toptancı kanallarıyla pazarlama
Toptancı aracılar, imalatçı firmanın satış yerleri dahil
Toptan satış kanallanndan kişisel satışı 658.85'de sınıflayın

Perakende satış kanalı olarak imalatçı firmanın satış yeri için ayrıca 
658.8705 e hkz.

Perakendeci kanallardan pazarlama
Apartman, garaj, bahçe satışları; alış veriş merkezleri dahil 
Standart altbölümler için 658.87001-658.87009'u kullanın 
Perakende satış kanallarından kişisel satışı 658.85'de sınıflayın

.870 1

.870 2

.870 3 

.870 4

658.870 1-658.870 8 Mülkiyet ve denetim tipine göre perakende satış kanalları
Kapsamlı eserleri 658.87'de sınıflayın

Bağımsız fierakendeci birimler
Bağımsız tüketici kooperatiflerini 658.8707'de sınıflayın

Şirketleşmiş perakende zincirleri
Perakende satış yapan zincir mağazalar ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Zincir mağaza niteliğindeki tüketici kooperatiflerini 658.8707'de 
sınıflayın

Gönüllü perakende zincirleri için 658.8703'e hkz.
Gönüllü perakende zincirleri 
İkincil (tali) dükkanlar ve pazarlar



.870 5

.870 6 

.870 7 

.870 8

İmalatçı şirketlerin satış yerleri
Toptan satış kanalı olarak imalatçı şirketlerin satış yerleri 
için ayrıca 658.86'ya hkz.

Satış şubeleri

Tüketici kooperatifleri [eskiden 334.5068]

Acentecilik

658.871-658.879 Malların sunuluşu açısından perakende kanalları 
Kapsamlı eserleri 658.87'de sınıflayın

.871 Büyük mağazalar

.872 Mektupla sipariş ve telefonla sipariş yöntemi ile satış yapan
kuruluşlar

Televizyonla satış organizasyonları dahil
Mektupla sipariş ve telefonla sipariş için ve sadece mektupla sipariş 
için standart altbölümler eklenmiştir

Televizyon reklamları için ayrıca 659.143'e bkz.

.873 Çeşitli türde mal satan mağazalar

.874 Genel (her türde mal satan) mağazalar

.875 İhtisaslaşmış mağazalar

.876 Tek çeşit mal satan mağazalar

.878 Süpermarketler

.879 İndirimli satış mağazaları

.88 Kredi yönetimi
Hesap güvenliği, tahsilat, kredi somşturmalan dahil

.882 Ticari kredi

.883 Tüketici (perakende) kredisi
[.89] Belirli malların ve hizmetlerin kişisel satışı ve perakende pazarlaması

l .Tablo'dan 0688 notasyonu kullanılarak belirli konunun altına alındı. 
Örneğin kişisel sigorta satışı 368.00688

(.9) Belirli faaliyet alanlarında çalışan işletmelerin yönetimi
(İsteğe bağlı numara; l.Tablo'dan 068 notasyonunu kullanarak belirli konuyla 
sınıflamayı tercih edin)

(.91) İstihsal, imalat, inşaat dışında faaliyet gösteren işletmeler
(İsteğe bağlı numara; l.Tablo'dan 068 notasyonunu kullanarak belirli 
konuyla sınıflamayı tercih edin)
Temel numara olan 658.91'e 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
banka yönetimi 658.913321; ancak siyasal kampanyaların yönetimi ni 
324.7’de sınıflayın



(.92-.99) İstihsal, imalat, inşaat alanında çalışan işletmeler
(İsteğe bağlı numara; l.Tablo'dan 068 notasyonunu kullanarak belirli 
konuyla sınıflamayı tercih edin)
Temel numara olan 658.9'a, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin madenlerin yönetimi 658.922

659 Reklamcılık ve halkla ilişkiler
Tanıtımı burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 658.8, Tl—0688 ile 659

ÖZET
659.1 Reklamcılık

.2 Halkla ilişkiler

.1 Reklamcılık
Giderleri belirli bir ilgili tarafından karşılanmak üzere fikirlerin, malların, 
hizmetlerin kişisel olmayan sunumu ve tanıtımı

ÖZET 
Özel konular 

Genel konular 
Türler
Yayın ortamında reklamcılık 
Sergileme yoluyla reklamcılık 
Yarışmalar ve piyangolar yoluyla reklamcılı 
Belirli tür kuruluşların, ürünlerin hizmetlerin reklamı

659.104
.11
.13
.14
.15
.16
.19

.104 

.104 2 

.11

.111

.1122

.1125

.113

Özel konular
Reklamın toplumsal yönleri

Genel konular
Genel konuların belirli tür reklamlara uygulanmasını 659.13-659.17'de; 
belirli türdeki kuruluşların, ürünlerin, hizmetlerin reklamını 659.19'da 
sınıflayın

Planlama ve kontrol
Karar verme, amaçlar, bilgilendirme dahil

Organizasyon
Sadece yönetimsel organizasyon

Reklam kuruluşlarının ekonomisi ve tarihçesi için ayrıca 
338.7616591'e hkz.

Reklam birimleri

Reklam ajansları

Reklam kampanyaları



.13 Türler
İhtisaslaşmış ve eğlendirici reklamlar dahil

.131 Genel türler
Belirli bir ortamdaki genel reklam türlerini 659.132-659.136'da 
sınıflayın

.1312 Ulusal (genel) reklam

.131 4 Perakende reklam

.1315 Mesleki kullanıma yönelik reklam
Örnek: Tarım, sanayi, mesleki, ticaret

Belirli tür kuruluşların, ürünlerin, hizmetlerin reklamı için 
ayrıca 659.19'a hkz.

659.132-659.136 Belirli ortamlarda reklam
Kapsamlı eserleri 659.13'de sınıflayın

Yayın ortamı için 659.14'e; sergileme için 659.15'e; yarışma ve 
piyangolar için 659.17'ye bkz.

.132 Basılı ortamda reklam
Rehberlerdeki reklamlar dahil

Doğrudan reklam için 659.133'e bkz.

[.132 2-132 4] Telif hakları, tasanm, orijinal hazırlama, baskı
Numara kullanılmıyor; 659.132'de sınıflayın

.133 Doğrudan reklam
Doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırılan ya da verilen basılı reklam
Örnek: Tek sayfalık ilanlar, sirkülerler, mektuplar, mektupla sipariş 
kataloglan
Mektupla doğrudan reklamlar dahil
Mektupla doğrudan pazarlamayı 658.84'de sınıflayın

.134 Yayın organının ortamına göre reklamcılık
Yerinde reklam için 659.157’ya hkz.

. 134 2 Açık hava reklamları
Örnek: Reklam panoları, binalardaki işaretler, resimli tanıtımlar, 
yol kenarlarındaki işaretler
Açık havada ulaşım araçlarıyla yapılan reklamları 659.1344'de 
sınıflayın

Elektrikli panolardaki reklamlar için 659.136'ya hkz.
. 134 4 Ulaşım araçlarıyla yapılan reklamlar

Örnek: Uçağa takılan afişler, araçlardaki eşyalar üzerindeki 
reklamlar, araçların dışına konan ve hareket eden reklamlar, 
istasyonlardaki afişler



. 136 Elektrikli panolarla reklam
Bu numaranın elektrikli olmayan gösterişli ilanlar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 659.13'de sınıflayın

.14 Yayın ortamında reklam

.142 Radyo

.143 Televizyon
Bir dağıtım kanalı olarak televizyonla satışı 658.84'de, televizyonla 
satış organizasyonlarını 658.872'de sınıflayın

. 15 Sergileme yoluyla reklam
Gösteriler dahil

.152 Sergiler ve gösteriler
Örnek: Defileler, filmler

.157 Yerinde reklam
Örnek: Tezgâh üstünde, vitrinde, duvarda, pencerede

.17 Yanşmalar ve piyangolar yoluyla reklam
Yarışmalarda izleyicilerin katılımını 790.134'de; çekilişlere izleyicilerin 
katılımını 795'de sınıflayın

.19 Belirli tür kuruluşların, ürünlerin, hizmetlerin reklamı
Temel numara olan 659.19'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kütüphane reklamı 659.1902
Kuruluşun, ürünün, hizmetin türü ne olursa olsun belirli reklam türlerini 
659.13-659.17'de sınıflayın

.2 Halkla ilişkiler
Kuruluş ve kamouyu arasında karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler kurmak ve 
sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli çabalar
Bu numaranın tanıtım için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 659'da sınıflayın

.28 Belirli tür kuruluşlarda
Temel numara olan 659.28'e, 658.041-658.049 arasında 658.04'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin şirketler 659.285
Kuruluşun türü ne olursa olsun belirli tür ürün ve hizmet üreten 
kuruluşların halkla ilişkilerini 659.29'da sınıflayın

.29 Belirli tür ürün ve hizmet üreten kuruluşlarda
Temel numara olan 659.29'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kamu refahı ile ilgili kuruluşlar 659.293616; ancak kütüphanelerde halkla 
ilişkileri 021.7’de, yerel Hıristiyan bölgelerinde halkla ilişkileri 254.4‘de 
sınıflayın



660 Kimya mühendisliği ve ilgili teknolojiler
Askeri uygulamaları 623'de sınıflayın

Farmasötik kimya (eczacılık kimyası) için 615.19'a; kağıt hamuru ve kağıt 
teknolojisi için 676'ya; elastomeıier ve elastomer ürünleri için 678'e hkz.

ÖZET
660.01-.09 Standart altbölümler

.2-.7 [Kimya mühendisliği, biyoteknoloji, sınai orantı hesapları
(stoichiometry)’nın genel konuları]

661 Sanayi kimyasalları teknolojisi
662 Patlayıcılar, yakıtlar, ilgili ürünler teknolojisi
663 İçki teknolojisi
664 Gıda teknolojisi
665 Sanayide kullanılan katı ve sıvı yağlar, balmumu, gaz teknolojisi
666 Seramik ve ilgili teknolojiler
667 Temizleme, renklendirme, ilgili teknolojiler
668 Diğer organik ürünlerin teknolojisi
669 Metalürji

.01 Felsefe ve kuram

.0115 İletişim ve kontrol kuramı
Süreç kontrolünü 660.2815'de sınıflayın

.02 Çeşitli

.028 Yardımcı teknikler ve işlemler
Malzemeleri 660.282'de, araç ve gereçleri 660.283'de sınıflayın 

[.028 9] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; 660.2804'de sınıflayın

.03 Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar

.04 Maddenin belirli halleri ile ilgili kimyasal teknolojiler
Temel numara olan 660.04'e, 530.41-530.44 arasında 530.4 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin plazma teknolojisi 660.044
Sanayi gazlannı 665.7'de sınıflayın 

.05-.09 Standart altbölümler

.2 Kimya mühendisliğinde genel konular
Bu numaranın kimya mühendisliği ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 660'da sınıflayın

Biyokimya mühendisliği için 660.63'e; sınai orantı hesapları için 660.7'ye 
hkz.

.28 Belirli kimyasal tesis tipleri ve kimyasal tesislerdeki belirli etkinlikler
Bu numaranın kimyasal tesis ve çalışması ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 660'da sınıflayın



.280 4

.280 7 

.280 71 

.280 72 

.280 73

.281 

.281 2 

.281 5

Güvenlik önlemleri
Bkz. Kılavuz 660.2804 ile 604.7 

Belirli kimyasal tesis tipleri 

Tezgah ölçeğinde tesis 

Pilot tesis 

Tam ölçekte tesis

.282

.283

.284 

.284 2

.284 22 

.284 23

.284 24 

.284 245 

.284 248 

.284 25

660.281-660.283 Süreç ve malzemeler
Kapsamlı eserleri 660.28'de; birim işlemlerindeki belirli uygulamaları 
660.2842'de, birim süreçlerindeki belirli uygulamalan 660.2844'de sınıflayın

Süreç tasarımı, montaj, denetim
Süreç tasarımı

Süreç denetimi Bilgisayarlı süreç denetimi
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 660.2815'e, 
004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal 
mikro bilgisayarlann kullanımı 660.2815416, ama sayısal 
bilgisayarların kullanımı 660.2815 (660.28154 değit)
Bilgisayarlı süreç denetimi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
629.895'de sınıflayın

Malzemeler

Süreç donanımı
Örnek: Aletler, reaktörler
Donanımın çürümesi ve bunun kontrolü dahil

Birim işlemleri ve birim süreçleri
Birim işlemleri İyon geçirme olgusu mühendisliği 

Birim işlemleri: Temel olarak fiziksel işlemler 
Ayrışma sürecini burada sınıflayın 

Ezme, öğütme, elekten geçirme 

Kütle transferi
Emme, adsorpsiyon, gaz kromatografisi dahil

Çökeltme, süzme, eritici çıkarma için 660.28424'e; kısmi 
damıtma için 660.28425'e bkz.

Çökeltme, süzme, eritici çıkarma

Süzme

Eritici çıkarma 

Kısmi damıtma



.284 26 Buharlaştırma ve kurutma süreçleri
Havanın ve gazın neminin alınması için 660.28429'a hkz.

.284 27 Isı transferi
Belirli bir ısı transferi sürecini süreçle birlikte sınıflayın. 
Örneğin erime 660.284296

.284 29 Diğer birim işlemleri
Örnek: Hava ve gazın neminin alınması

.284 292 Moment transferi ve akışkanlaştırma
Karıştırma dahil

.284 293 Nemini alma

.284 296 ' Eritme

.284 298 Kristalleştirme

.284 4 Birim süreçleri
Temel olarak kimyasal işlemler
Temel numara olan 660.2844'e, 547.21-547.29 arasında 547.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin fermantasyon (mayalanma) 
660.28449

.29 Uygulamalı fiziksel kimya
Temel numara olan 660.29'a, 541.33-541.39 arasında 541.3 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin katalitik reaksiyonlar 660.2995; ancak emme 
ve adsorpsiyonu 660.28423; sentezi (örneğin ekleme, yoğunlaştırma, 
hidroliz, paslanma, polimerleştirme, indirgeme) ve isim reaksiyonlarını 
660.2844’de sınıflayın

.6 Biyoteknoloji
Canlı organizmalann ve onların yaşam (biyolojik) sistemlerinin ya da 
süreçlerinin yararlı ürünlerin imalatına uygulanması
Eski başlık: Sanayi biyolojisi

1 nsan-faktörü mühendisliği için ayrıca 620.82'e hkz.

.62 Sanayi mikrobiyolojisi
Genetik mühendisliğinde mikroorganizmaların kullanımı 660.65'e alındı
Sanayi mikrobiyolojisinin belirli bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin fermentasyon (mayalanma) 660.28449, biyokimyasal 
mühendislikte mikroorganizmaların kullanımı 660.63

.63 Biyokimyasal mühendislik
Eski başlık: Sanayi biyokimyası

.634 Enzim teknolojisi

.65 Genetik mühendisliği
Genetik mühendisliğinde mikroorganizmaların kullanımı [ eski 660.62] 
dahil

.7 Sınai orantı hesapları (stoichiometry)



661 Sanayi kimyasalları teknolojisi
Başka ürünlerin imalatında hammadde ya da reaktif olarak kullanılan 
kimyasalların üretimi
Standart altbölümler için 661.001-661.009'u kullanın 
Sanayi gazlarını 665.7'de sınıflayın

ÖZET 
Bileşikler

Metaldışı elementler 
Asitler 
Bazlar 
Tuzlar
Amonyum tuzları 
Sülfür ve nitrojen tuzları 
Organik kimyasallar

661.03-.08
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8

661.03-661.08 Bileşikler
Kapsamlı eserleri 66l’de; asitler, bazlar, tuzları 661.2-661.6'da; organik 
bileşikleri 661.8'de sınıflayın

.03 Maden bileşikleri
Alkali ve alkali-toprak madenler dışındaki maden bileşiklerini 661.04- 
661.07'de sınıflayın

.038-.039 Alkali ve alkali-toprak bileşikleri
Temel numara olan 661.03'e, 546.38-546.39 arasında 546.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sodyum bileşikleri 661.0382

.04-.07 Diğer bileşikler
Temel numara olan 661.0'a, 546.4-546.7 arasında 546'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sülfür (kükürt) bileşikleri 661.0723

.08

Hidrojen bileşikleri için 661.08'e hkz.

Hidrojen bileşikleri
Örnek: Ağır su (deuterium oxide), hidritler

Metal dışı elementler
Gaz halindeki elementleri 665.8'de, karbonu (kömür) 662.9'da sınıflayın

.2

.22

.23

661.2-661.6 Asitler, bazlar, tuzlar
Kapsamlı eserleri 66l'de; organik asitleri, bazları, tuzlan 661.8'de sınıflayın

Asitler

Sülfürik asit 

Hidroklorik asit



.24 Nitrik asit

.25 Fosforik asit

.3 Bazlar
Alkalileri burada sınıflayın

.32 Sodalar

.322 Kostik soda (sodyum hidroksit)

.323 Sodyum bikarbonat

.324 Sodyum karbonat

.33 Potas ve diğer potasyumla alkaliler

.332 Kostik potas (potasyum hidroksit)

.333 Potasyum bikarbonat

.334 Potasyum karbonat

.34 Amonyak ve amonyum hidroksit

.35 Diğer alkaliler
Örnek: Sezyum, fransiyum, lityum, rubidyum, alkali-toprak madenlerinin 
hidroksitleri ve karbonatlan

.4 Tuzlar
Amonyum tuzlan için 661,5'e; sülfür ve nitrojen tuzları için 661,6'ya hkz.

.42 Halojen (tuz yapan) tuzlar
Klorürler, kloritler, kloratlar, diğer halojenlerin bunlara karşılık olan 
tuzları

.43 Fosfor ve silikon tuzları
Fosfıtler, fosforlu asit tuzları, fosfatlar ve bunlara karşılık olan silikon 
tuzları

.5 Amonyum tuzları

.6 Sülfür ve nitrojen tuzları
Amonyum tuzları için 661,5'e hkz.

.63 Sülfür tuzları
Sülfıdler, sülfatlar, kükürtleri içerir 

Alçı için 666.92 ye hkz.

.65 Nitrojen tuzlan
Nitridler (azot bileşimleri), nitradlar (azotatlar), nitrit asidi tuzları

.8 Organik kimyasallar
Standart altbölümler için 661.8001-661.8009'u kullanın



.8C2

.8(3

.8(4

.8(5

661.802-661.804 Türetilmiş kimyasallar
Kapsamlı eserleri 661.8'de sınıflayın

Selüloz türevleri 

Kömür katranı türevleri 

Petrokimyasallar
Yakıtlar, yağlayıcılar, rafineri artıkları (posa) dışında, petrol ya da 
doğal gazdan üretilmiş sanayi kimyasalları
Petrolden elde edilen rafineri ürünleri ile yan ürünleri kapsamındaki 
petrokimyasalları 665.538'de sınıflayın

Sentetik kimyasallar

.8(6

.807

.808

.81

.814

.815

.816

661.806-661.808 Özel amaçlı kimyasallar
Kapsamlı eserleri 661.8'de sınıflayın

Uçucu yağlar
Parfüm imalatında kullanılan uçucu yağları 668.54'de sınıflayın

Eriticiler, sulandırıcılar, genişleticiler

Fotoğrafik kimyasallar ve ışığa duyarlı yüzeyler 
Sensitometri (duyarlılık ölçümü) dahil
Organik ve inorganik fotoğrafik kimyasallar ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
inorganik fotoğrafik kimyasallan 661.1-661.6'da sınıflayın

Hidrokarbonlar •

Alifatik hidrokarbonlar 

Alisiklik hidrokarbonlar
Heterosiklik hidrokarbonlar kaldırıldı çünkü anlamı yok

Aromatik hidrokarbonlar



661.82-661.89 Karbon dışındaki belirli elementleri esas alan bileşikler
* ile belirtilmiş her altbölüme 661.814-661.816 arasında 661.81'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alifatik esterler 661.834
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
fosforik asitler 661.87 (661.86 değil)

Sülfür bileşikleri 
Fosfor bileşikleri 
Silikon bileşikleri 
Organik maden bileşikleri 
Nitrojen bileşikleri 
Oksi ve hidroksi bileşikleri 
Halojenli bileşikler

Kapsamlı eserleri 661.8'de sınıflayın

661.896
661.87
661.88 
661.895 
661.894 
661.82-.86 
661.891

> 661.82-661.86 Oksi ve hidroksi bileşikleri
Kapsamlı eserleri 661.8'de sınıflayın

.82 *Alkoller ve fenoller
Gliserin için 668.2'ye hkz.

.83 ^Esterler

.84 *Eterler

.85 ^Aldehitler (ispirtosu çıkarılmış alkol) ve ketonlar

.86 *Asitler

.87 *Fosfor bileşikleri

.88 *Silikon bileşikleri

.89 Diğer bileşikler

.891 *Halojenli bileşikler

.894 *NitroJen bileşikleri

.895 *Organik maden bileşikleri

.896 *Sülfür bileşikleri

662 Patlayıcılar, yakıtlar, ilgili ürünler teknolojisi
.1 Havai Fişekler (Donanma fişekleri - Pirotekni)

*661.82-661.89’da belirtildiği gibi ekleyin



Patlayıcılar
Nükleer patlayıcıları 621.48'de sınıflayın 

Havai fişekler için 662.1'e hkz.

İticiler
Örnek: Barut, dumansız barut, kıvılcımsız ve örtülü barutlar, nitroselüloz 
(pamuk barutu), dumansız barut
Hafif (tutuşturucu) patlayıcıları burada sınıflayın

Roket iticiler için 662.666'ya hkz.

Yüksek patlayıcılar
Örnek: Amonyum pikrat ve klorat, dinamit, HMTD 
(heksametilenetriperoksidediamin), nitrogliserin, nitroguanidin, PETN

.27

.5

.6

(pentaeritrit tetranitrat), RDX (sikİonit), tetril, TNT (trinitrotoluen)
Birincil patlayıcılar, örneğin diazonitrofenol, kurşun azid ve pikrat, cıvalı 
patlayıcılar dahil

Kapsüller (fünye, detonator)
Örnek: Servo motorlar, ateşleme mekanizmalan, fişekler, patlayıcı kapsüller 
(müsademe kovanı), ateşleme yakıtları
Kapsüller içinde kullanılan patlayıcıları 662.27'de sınıflayın

Kibritler 
Yakıtlar

Sanayide kullanılan katı ve sıvı yağları, balmumunu, gazlan yakıt olarak 665; 
burada belirtilmemiş diğer yakıtlan 662.8'de sınıflayın

Yakıtların yanması için ayrıca 621.4023'e hkz.
Bkz. Kılavuz 622.7, 622.22 ile 669, 662.6

.62 Kömür (taş kömürü, maden kömürü)
Kok için 662.72'ye hkz.

[.620 287] Test ve ölçüm
Kullanmayın, 662.622'de sınıflayın

.622 Özellikler, testler, analizler

.622 09 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Belirli yerlerden elde edilen kömürün özelliklerini, testlerini, 
analizini 662.6229'da sınıflayın

.622 1-622 5 Belirli tip kömürlerin özellikleri, testleri, analizleri
Temel numara olan 662.622'ye, 553.21-553.25 arasında 553.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bitümlü kömür (yumuşak, 
yağlı maden kömürü) analizi 662.6224

.622 9 Belirli yerlerden elde edilen kömürün özellikleri, testleri, analizi
Temel nuniara olan 662.6229'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Virginia kömürünün özellikleri 662.6229755
Yeri ne olursa olsun belirli kömür tiplerini 662.6221-662.6225'de 
sınıflayın



.623 İşleme
Örnek: Kükürtten anndımna (desülfürasyon), tasnif, yıkama; ince
çamura dönüştürme, ince çamurun yeniden sulandıniması

.624 Depolama, nakliye, dağıtım

.625 Kullanım alanları
Örnek: Yakıt olarak, hammadde olarak
Belirli bir kullanımı, söz konusu kullanımla birlikte sınıflayın. 
Örneğin metalürjik kullanım 669.81

.65 Odun ve odun türevleri
Örnek: Talaş tozu, odun briketi, odun parçalan
Bu numaranın odun briketi dışındaki briketler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 662.6'da sınıflayın
Bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası) 662.88'e alındı 

Odun kömürü (mangal kömürü) için 662.74'e hkz.

.66 Sentetik yakıtlar
Sentetik yakıt gazlannı 665.77'de sınıflayın

.662 Sentetik petrol

.662 2 Kömürün hidrojenlenmesi ve sıvılaştıniması yoluyla üretim
Bergius süreci dahil
Kömür gazından üretimi 662.6623'de sınıflayın 

.662 3 Karbonlu gazlann hidrojenleştirilmesi yoluyla üretim
Örnek: Fischer-Tropsch süreçleri

.666 Roket yakıtlan (roket iticileri)
Sıvı ve katı

.669 Diğer sıvı yakıtlar
Örnek: Atıklardan elde edilen benzol, gasohol, diğer yakıt alkolleri

.7 Kok kömürü ve odun kömürü

.72 Kok

.74 Odun kömürü

.8 Diğer yakıtlar

.82 Kolloid ve çamur yakıtlar

.86 Yüksek enerjili borlu yakıtlar



.87 Yakıt olarak atıklar
Atık maddelerden enerji elde etmeye ilişkin kimyasal teknoloji ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Atık maddelerden enerji elde etme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
333.7938'de; yakıt olarak atık biyoması (biyolojik kütle) 662.88'de; 
atık maddelerden elde edilen belirli bir enerji biçimini, söz konusu biçimle 
birlikte sınıflayın. Örneğin atık maddelerden elde edilen benzol 662.669

.88 Yakıt olarak biomas (biyolojik kütle)
Örnek: Bagas [eski 662.65]
Yakıt olarak bitki biyomasını, yakıt olarak biyomasm kimyasal teknolojisi 
ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Yakıt olarak biyomas ile ilgili disiplinlerarası eserleri 333.9539'da 
sınıflayın

Odun ve odun türevleri için 662.65'e hkz.
Biyolojik atıklardan imal edilen sanayi gazları için ayrıca 665.776'ya 
hkz.

.9 Yakıt olmayan karbonlar

.92 Grafit (kurşun tozu) ve grafit ürünleri

.93 Emici karbonlar
Örnek: Aktif kömürler, emici odun kömürleri, kemik siyahı, kemik 
kömürü, kurum (karbon siyahı), renk açma kömürleri, lamba isi

663 İçki teknolojisi
Ticari hazırlama, saklama, paketleme
İçkiler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 641.2'de, evde içki hazırlamayı 641.87'de 
sınıflayın

ÖZET
663.1 Alkollü içkiler

.2 Şarap; ve şarap yapımı

.3 Kaynatılmış ve mayalanmış içkiler

.4 Kaynatılmış ve mayalanmış içkilerin belirli türleri

.5 Damıtılmış içkiler

.6 Alkolsüz içecekler

.9 Alkolsüz kaynatılmış içecekler

.1 Alkollü içkiler
Şarap ve şarap yapımı için 663.2’ye; kaynatılmış ve mayalanmış içkiler 
için 663.3’e; imhiklenmiş (damıtılmış) içkiler için 663.5'e hkz.

. 102 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 663.1 l'de sınıflayın

. 11 Malzemeler

.12 Ön hazırlıklar

. 13 Fermentasyon (mayalanma)



.14 Paketleme

. 15 Soğutma ve pastörizasyon

. 16 Damıtma

.17 Dinlendirme

.19 Şişeleme

.2 Şarap ve şarap yapımı
Fermente edilmiş (mayalanmış) elma şarabı dahil 
Üzüm şarabını burada sınıflayın
Bal şarabını 663.4'de, pirinç şarabını (sake) 663.49'da sınıflayın 

.200 1 Felsefe ve kuram

.200 2 Çeşitli

.200 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 663.201'de sınıflayın 

Standart altbölümler.200 3-.200 9 

.201-.209

.22

[.220 4]

.222

Malzemeler, süreçler, işlemler
Üzüm şarabı ile ilgili malzemeler, süreçler, işlemleri [eski661.22QA] 
burada sınıflayın
Temel numara olan 663.20'ye, 663.11-663.19 arasında 663.1'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fermentasyon 663.203

Üzüm şarabının belirli türleri
Bu numaranın üzüm şarabı ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 663.2'de sınıflayın

Üzüm şarabı için malzemeler, süreçler, işlemler 
663.201-663.209'a alındı

Beyaz şarap
Köpüklü beyaz şarabı 663.224'de sınıflayın

.223 Kırmızı şarap
Pembe şarap dahil
Köpüklü kırmızı şarabı 663.224'de sınıflayın

.224 Köpüklü şarap
Beyaz ve kırmızı

.3 Kaynatılmış ve mayalanmış içkiler
Kaynatılmış ve mayalanmış içkilerin belirli türleri için 663.4'e bkz. 

.302 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 663.3l'de sınıflayın



.31-.39 Malzemeler, süreçler, işlemler
Temel numara olan 663.3'e, 663.11-663.19 arasında 663.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fermentasyon 663.33

.4 Kaynatılmış ve mayalanmış içkilerin belirli türleri
Malt viskisini 663.52'de sınıflayın

.42 Biralar

.49 Pirinç rakısı (Sake) ve sabır otundan yapılan içki (pulka)

Damıtılmış içkiler
Örnek: Meskal, tekila, prutes viskisi, votka 

.500 1 Felsefe ve kuram

.500 2 Çeşitli

..>00 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 663.501'de sınıflayın 

.500 3-.500 9 Standart altbölümler

.501-509 Malzemeler, süreçler, işlemler
Temel numara olan 663.50'ye, 663.11-663.19 arasında 663.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin damıtma 663.506

.52 Tahıl viskisi
Örnek: Bourbon

.53 Konyak

.55 Karışık içkiler
Çeşitli tohumlar, kökler, yapraklar, çiçekler, meyvelerle tatlandınimış 
damıtılmış içkiler
Örnek: Likörler, cin

.59 Rom
Bu numaranın diğer damıtılmış içkiler için kullamlma.smdan 
vazgeçilmiştir, 663.5'de sınıflayın

.6 Alkolsüz içkiler
Alkolsüz kaynatılan içkiler için 663.9'a, süt için 637.1'e hkz.

.61 Şişelenmiş içme suyu
Asitlendirilmiş su dahil
İçilebilir maden suyunu burada sınıflayın

.62 Mineral ve asit katılmış içecekler
Mineral ve asit katılmış suyu 663.6l'de sınıflayın

.63 Meyve ve sebze suları
Mayalı elma şarabını 663.2'de, asitlendirilmiş meyve ve sebze sularını 
663.62'de sınıflayın



.64 Süte eşdeğerdeki içecekler
Örnek: Hindistan cevizi sütü, süt esaslı olmayan kahve kremalan, soya 
fasulyesi sütü

Alkolsüz kaynatılmış içecekler
Belirli girişlerin altında belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, 
istisnalardan ayrı olarak * ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme 
yapın:

028 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 1 ’de sınıflayın

1 Malzemeler
2 Ön hazırlıklar
3 Fermentasyon ve oksidasyon
4 Yakma, kızartma, santrifüjleme
5 Harmanlama
7 Belirli çeşitler
8 Konsantreler
9 Paketleme

*Kakao ve *çukulata 
* Kahve 
*Çay
Bitki çayları

Örnek: Kedi nanesi (yaban sümbülü), Paraguay çayı, sassafra, diğer 
kokulu ve şifalı çaylar

Kahveye eşdeğerdeki içecekler
Örnek: Meşe palamudu, tahıl preparatları, hindiba

Gıda teknolojisi
Ticari hazırlama, koruma, paketleme
Ticari gıda ve içecek teknolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Gıda ile ilgili disiplinlerarası eserleri 641.3'de; evde koruma, saklama, 
pişirmeyi 641.4-641.8'de sınıflayın

Mandıra ürünleri ve ilgili ürünlerin işlenmesi için 637'ye; içki teknolojisi için 
663'e hkz.

ÖZET
664.001-.009 Standart altbölümler

.01-.09 [Malzemeler, süreçler, işlemler, katkı maddeleri]

.1 Şekerler, şuruplar ve onlardan türetilen ürünler

.2 Nişastalar ve pelteleştirici maddeler

.3 Katı ve sıvı yağlar

.4 Yemek tuzları

.5 Tatlandırıcılar

.6 Özel amaçlı gıdalar ve tatlandırıcılar

.7 Tahıllar, diğer tohumlar ve onlardan türetilen ürünler

.8 Meyveler ve sebzeler

.9 Etler ve ilgili gıdalar
*663.9'da belirtildiği gibi ekleyin

.92

.93

.94

.96

.97

664



.001 Felsefe ve kuram

.00115 İletişim ve kontrol kuramı
Süreç kontrolünü 664.02’de sınıflayın

.002 Çeşitli

.002 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 664.0l'de sınıflayın 

[.002 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 664.07'de sınıflayın

.003-.009 Standart altbölümler

.01 Malzemeler
Katkı maddeleri için 664.06'ya bkz.

.02 Süreçler
Süreç tasarımı, kontrolü, ekipmanını burada sınıflayın

.022 Çıkarma

.023 Temizleme (saflaştırma)

.024 İmalat süreçleri
Başka yerde belirtilmeyen 
Fermantasyon dahil
Gıda biyoteknolojisini, mikroorganizmalarla gıda işlemeyi burada 
sınıflayın

.028 Koruma teknikleri
Gıdaların korunması ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Gıdaların evde korunmasını 641.4'de sınıflayın 

.028 1 Ön işlemler
Örnek: Kabuğunu soyma 

.028 2 Kutulama

.028 4 Kurutma ve suyunu alma

.028 42 Yavaş, termik süreçlerle

.028 43 Toz ve pul haline getirme yoluyla

.028 45 Dondurarak kurutma yoluyla (şoklama)

.028 5 Düşük ısı teknikleri
Şoklama için 664.02845'e bkz.

.028 52 Soğuk depolama

.028 53 Derin dondurucuda saklama



.028 6

.028 7 

.028 8 

.06

.07

.08

.09

.092

.096

[.102 8]

Kimyasal koruma
Örnek; Salamura, turşu, isleme

Katkı maddeleri kullanarak kimyasal koruma için 664,0287'ye 
bkz.

Katkı maddeleri kullanarak kimyasal koruma 

Röntgen ışınlarıyla

Katkı maddeleri
Üretimi, özellikleri, kullanımı 
Örnek: Gıda renklendiricileri 
Tatlandırıcıları 664.5'de sınıflayın

Katkı maddeleri kullanarak kimyasal koruma için 664.0287'ye bkz.

Testler, analizler, kalite kontrolü 
Renk, pislik, tat, koku, doku açısından 
Örnek: Sınıflama
Katkı maddelerinin testleri, analizleri, kalite kontrollannı 664.06'da 
sınıflayın

Yan ürünler

Paketleme ve atık kontrolü 

Paketleme 

Atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

Şekerler, şuruplar ve onlardan türetilen ürünler
Şekere eşdeğerli ürünler için ayrıca 664.5'e bkz.

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler 
Kullanmayın, 664.1 l'de sınıflayın

664.11-664.13 Şekerler ve şuruplar
Kapsamlı eserleri 664.1 ’de sınıflayın

. 11 Şekerler ve şurupların yan ürünleri için malzemeler, teknikler,
süreçler, işlemler, araçlar

Belirli şekerler ve şurupların yan ürünleri için malzemeler, teknikler, 
süreçler, işlemler, araçları 664.12-664.13'de sınıflayın

.111 Malzemeler

.112 Ön hazırlıklar

.113 Çıkarma ve saflaştırma



Yoğunlaştırma 
Şurup üretimi

Kristalleştirme 
Şeker üretimi

Katkı maddeleri

Testler, analizler, kalite kontrol 
Renk, pislik, tat, doku açısından
Katkı maddelerinin testleri, analizleri, kalite kontrollannı 664.116'da 
sınıflayın

Yan ürünler 
Örnek: Melas
Yararlanmayı 664.19'da sınıflayın

Paketleme ve atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.116

.117

.118

.119

.12 

.122 

.122 028

[.122 028 7]

.122 1-122 9

.123

.13

.132

.133

.139

664.12-664.13 Belirli şekerler ve şuruplar 
Kapsamlı eserleri 664.l'de sınıflayın

Şeker kamışı ve şeker pancanndan elde edilen şeker ve şuruplar 

Şeker kamışından elde edilen şeker ve şurup
Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler 

Malzemeleri 664.122l'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 664.1227'de sınıflayın 

Malzemeler, süreçler, işlemler, yan ürünler
Temel numara olan 664.122'ye, 664.111 -664.119 arasında
664.1 Ti izleyen numaralan ekleyin. Örneğin şeker kamışı melası 
664.1228; ancak yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçleri 
664.122028’de sınıflayın

Şeker pancanndan elde edilen şeker ve şurup

Diğer şeker ve şuruplar
Bal için 638.16'ya bkz.

Akağaç şekeri ve şumbu

Mısır ve süpürge dansı şekeri ve şurubu

Yerelması şekeri ve şurubu



.15

.152

.153

Şekerli ürünler

Reçel, marmelât, pelte

Şekerleme
Diğer adı: Bonbon

Çiklet için ayrıca 664.6'ya bkz.

Yan ürünlerden yararlanma
Belirli bir kullanımı, kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin rom melası 
663.59

Nişastalar ve pelteleştirici maddeler

664.22-664.23 Nişastalar
Kapsamlı eserleri 664.2'de sınıflayın 

.22 Mısır nişastası ve patates nişastası

.23 Manyok ve ararot nişastaları

.25 Pelteleştirici maddeler
Pektin’i burada sınıflayın 

Jelatin için 664.26'ya bkz.

.26 Jelatin

.3 Katı ve sıvı yağlar
Hayvanlardan elde edilen katı ve sıvı yağlar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
665.2'de, bitkilerden elde edilen katı ve sıvı yağlar ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 665.3'de sınıflayın

.32 Margarin

.34 Domuz yağı

.36 Salata ve yemeklerde kullanılan yağlar

.362 Zeytinyağı

.363 Pamuk tohumu yağı

.369 Diğer katı ve sıvı yağlar
Örnek; Mısır, fıstık, ayçiçeği, susam, soya fasulyesi yağlan 
Fıstık ezmesini 664.8056596'da sınıflayın 

.37 Salata sosları
Örnek: Fransız salata sosu, mayonez 

.4 Yemek tuzlan
Örnek: Monosodyum glutamat, sofra tuzu, et yumuşatıcılar, sodyumsuz ve 
diğer diyet tuzları
Tatlandırıcılar ile ilgili kapsamlı eserleri 664.5'de sınıflayın



Tatlandırıcılar
Örnek: Çikolata, şeker muadilleri
Yemeğe çeşni katan maddeleri burada sınıflayın
Burada belirtilmemiş belirli bir tatlandırıcıyı tatlandırıcıyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin şeker 664.1. Belirli bir yiyecek türündeki tatlandırıcıyı yiyecekle 
birlikte sınıflayın. Örneğin çikolatalı şekerlemeler 664.153

Yemek tuzlan için 664.4'e bkz.

Kokular ve baharatlar
Temel numara olan 664.5'e, 633.82-633.84 arasında 633.8'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin vanilya ekstresi 664.52

Sirke

Karışık tatlandırıcılar
Örnek: Ketçap, turşular, soslar 
Salata soslarını 664.37'de sınıflayın

Özel amaçlı gıdalar ve tatlandırıcılar
Örnek: Çiklet, çerez
Yemek tuzlarını 664.4'de, diğer özel amaçlı tatlandırıcıları 664.5'de sınıflayın

.52-.54

.55

.58

.62

.63

.64

.65

.68

664.62-664.66 Özel amaçlı gıdalar
Kapsamlı eserleri 664.6'da; belirli bir gıdayı, gıdayla birlikte sınıflayın. 
Örneğin sebzeler 664.8

Bebek gıdaları

Düşük kalorili gıdalar

Etsiz yüksek proteinli gıdalar
Sentetik et dahil

Birleşik gıdalar
Örnek: Tam yemekler, tam tarifler için paketlenmiş malzemeler
Belirli bir yemek türünü esas alan tarifelere uygun olarak paketlenmiş 
malzemeleri söz konusu türle birlikte sınıflayın. Örneğin pasta ve ekmek 
yapmak üzere hazırlanmış karışımlar ve hamurlar 664.753

Hayvan gıdaları
Ev hayvanlarının yiyeceklerini burada sınıflayın
Tahıllar ve tohumlardan yapılmış hayvan yemlerini 664.76'da sınıflayın

Canlandırıcılar ve fırınlamada yardımcı maddeler
Örnek: Kabartma tozu, yemek sodası, krem tartar, bira mayası



.7

.72

.720 01 

.720 02 

[.720 028 7]

.720 03-.720 09 

.720 1 

.720 3 

.120 A 

.720 7

.720 8

.720 9

.722 

.722 7

.722 72 

.722 73 

.722 8

.725

Tahıllar, diğer tohumlar ve onlardan türetilen ürünler
Tahıllar ve diğer tohumlardan elde edilen şeker ve şuruplan 664.l'de, 
nişaştaları ve pelteleştirici malzemeleri 664.2'de, katı ve sıvı yağları 664.3'de 
sınıflayın

Değirmencilik ve değirmen ürünleri
Hayvan yemleri için 664.76'ya bkz.

Felsefe ve kuram 

Çeşitli

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 664.7204'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Ön işlem

Öğütme ve parçalama 

Eleme, sınıflandırma, kalite kontrolü 

Ürünler
Örnek: Un, kaba un, ince un

Yan ürünler için ayrıca 664.7208'e bkz.

Yan ürünler
Örnek: Kepek, kalbur içinde kalan artıklar 

Paketleme ve atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

Buğday
Ürünler

Yan ürünler için ayrıca 664.7228’e bkz.

Un

Kaba un 

Yan ürünler
Örnek: Kepek, kalbur içinde kalan artıklar

Diğer tahıl taneleri ve onların unlan, kaba unları, yan ürünleri
Örnek: Esmer buğday, mısır, akdarı, yulaf, pirinç, çavdar

Diğer tohumlar ve onların unları ile kaba unları
Örnek: Pamuk tohumu, ayçiçeği; sert kabuklular, yer fıstığı, soya
fasulyesi unları ve kaba unları
Sert kabuklu yemişlerin ticari olarak işlenmesi ile ilgili kapsamlı 
eserleri 664.8045'de; baklagillerin ticari olarak işlenmesi ile ilgili 
kapsamlı eserleri 664.80565'de sınıflayın



.75 İkincil ürünler

.752 Fırıncılık ürünleri
Örnek: Bisküviler (ABD), krakerler
Fırıncılık ürünleri için hazırlanmış kanşımlan ve hamurlan 
664.753'de sınıflayın

.752 3 Ekmekler

.752 5 Pastalar
Örnek: Kekler, kurabiyeler (bisküviler [İngiltere]), turtalar

.753 Hazır karışımlar ve hamurlar
Örnek: Gözleme, kek, bisküvi karışımları

.755 Makama grubu yiyecekler
Örnek: Makama, şehriye, spagetti, kuskus

.756 Yenmeğe hazır tahıllar

.76 Hayvan yemleri
Hayvan yiyecekleri ile ilgili kapsamlı eserleri 664.66'da sınıflayın

.762 Tahıl taneleri
Ayrı ayrı ve karışık olarak 
Hazır yemleri 664.768'de sınıflayın

.763 Diğer tohumlar
Ayn ayrı ve karışık olarak 
Hazır yemleri 664.768'de sınıflayın 

.764 Tahıl tanesi ve tohum karışımları

.768 Hazır yemler
Temel olarak tahıl taneleri ve diğer tohumlardan oluşan ve vitamin ve 
minerallerle takviye edilmiş, kalıp, yaprak, topak, toz halindeki 
yemler

.8 Meyveler ve sebzeler
Meyveler ve sebzelerden elde edilen belirli bir ürünü o ürünle birlikte 
sınıflayın. Örneğin marmelâtlar 664.152, katı ve sıvı yağlar 664.3

.800 1 Felsefe ve kuram

.800 2 Çeşitli
[.800 287] Test ve ölçüm

Kullanmayın; 664.807’de sınıflayın
.800 3-.800 9 Standart altbölümler

.804 Belirli meyveler ve meyve grupları
Temel numara olan 664.804'e, 634.1-634.8 arasında 634'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin turunçgiller 664.804304, kabuklu 
yemişler 664.8(>45



.805 Belirli sebzeler ve sebze gruplan
Temel numara olan 664.805'e, 635.1-635.8 arasında 635'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin salatalık yeşil sebzeler 664.8055

.806-.809 Katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolları, yan ürünler,
paketleme, atık kontrolü

Temel numara olan 664.80'e, 664.06-664.09 arasında 664.0'ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin sebzelerin paketlenmesi 664.8092
Belirli meyvelere ve meyve gruplarına uygulanan katkı maddeleri, 
testler, analizler, kalite kontrolleri, yan ürünler, paketleme, atık 
kontrolünü 664.804'de, belirli sebze ve sebze gruplanna uygulanan 
katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolleri, yan ürünler, 
paketleme, atık kontrolünü 664.805'de sınıflayın

Koruma teknikleri için ayrıca 664.81-664.88'e bkz

.81 -.88 Koruma teknikleri
Temel numara olan 664.8'e, 664.0281-664.0288 arasında 664.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin meyvelerin derin dondurulması 
664.853
Belirli meyvelere ve meyve gruplarına uyarlanmış koruma tekniklerini 
664.804'de, belirli sebzelere ve sebze gruplarına uyarlanmış koruma 
tekniklerini 664.805'de sınıflayın

.9 Etler ve ilgili gıdalar

.900 1 Felsefe ve kuram

.900 2 Çeşitli

[.900 287] Test ve ölçüm
Kullanmayın, 664.907'de sınıflayın 

Standart altbölümler

Koruma teknikleri, kesim, parçalama
Koruma teknikleri

.900 3-.900 9 

.902 

.902 8
Temel numara olan 664.9028'e, 664.0281-664.0288 arasında 
664.028'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin konserveleme 
664.90282

.902 9 Kesim ve parçalama
Başlıkta yer alan konuların her ikisi ve her biri için standart 
altbölümler kullanılmıştır

.906-.909 Katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolları, yan ürünler, 
paketleme, atık kontrolü

Temel numara olan 664.90'a, 664.06-664.09 arasında 664.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin etlerin ve ilgili gıdaların paketlenmesi 
664.9092
Belirli etler ya da ilgili gıdalara uygulanan katkı maddeleri, testler, 
analizler, kalite kontrolleri, yan ürünler, paketleme, atık kontrolünü et 
ya da ilgili gıdayla birlikte sınıflayın. Örneğin kırmızı etlerin 
paketlenmesi 6W.92992

Koruma teknikleri için ayrıca 664.9028'e bkz.



.92

[.920287]

.921-.928

.929

.93
[.930287]

.931-.938

.939

.94

[.940 287]

.941-.948

Kırmızı et
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 664.9297'de sınıflayın

Koruma teknikleri
Temel numara olan 664.92'ye, 664.0281-664.0288 arasında 664.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kırmızı etin konservelenmesi 
664.922
Belirli kırmızı etler için altbölümler eklenmiştir. Örneğin kırmızı sığır 
etinin konservelenmesi 664.922

Katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolları, yan ürünler, 
paketleme, atık kontrolü

Temel numara olan 664.929'a, 664.06-664.09 arasında 664.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kırmızı etin paketlenmesi 664.92992
Belirli kırmızı etler için altbölümler eklenmiştir. Örneğin sığır etinin 
paketlenmesi 664.92992

Koruma teknikleri için ayrıca 664.921-664.928'e bkz.

Kümes hayvanları
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 664.9397’de sınıflayın

Koruma teknikleri
Temel numara olan 664.93'e, 664.0281-664.0288 arasında 664.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin derin dondurma 664.9353
Belirli tür kümes hayvanları için altbölümler eklenmiştir. Örneğin 
hindilerin derin dondurulması 664.9353

Katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolları, yan ürünler, 
paketleme, atık kontrolü

Temel numara olan 664.939'a, 664.06-664.09 arasında 664.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kümes hayvanlarının yan ürünleri 
664.9398
Belirli tür kümes hayvanları için altbölümler eklenmiştir. Örneğin 
hindinin yan ürünleri 664.9398

Koruma teknikleri için ayrıca 664.931-664.938'e bkz.

Balık ve kabuklu deniz ürünleri
Deniz ürünlerini burada sınıflayın

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 664.9497'de sınıflayın 

Komma teknikleri
Temel numara olan 664.94'e, 664.0281-664.0288 arasında 664.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin deniz ürünlerinin 
konservelenmesi 664.942
Belirli tür balık ve kabuklu deniz ürünleri için altbölümler eklenmiştir. 
Örneğin istiridyelerin konservelenmesi 664.94 (664.942 değif)



.949 Katkı maddeleri, testler, analizler, kalite kontrolları, yan ürünler,
paketleme, atık kontrolü

Temel numara olan 664.949'a, 664.06-664.09 arasında 664.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin deniz ürünlerinin kalite kontrolü 
664.9497
Belirli tür balık ve kabuklu deniz ürünleri için altbölümler eklenmiştir. 
Örneğin yayın balığı için kalite kontrolü 664.94 (664.9497 değil)

Koruma teknikleri için ayrıca 664.941-664,948'e bkz.

.95 Diğer etler ve ilgili gıdalar
Örnek: Kurbağalar, kaplumbağalar, salyangozlar, böcekler

665 Sanayide kullanılan katı ve sıvı yağlar, balmumu, gaz 
teknolojisi

Buharlaşmayan, yağlayıcı, sabunlaştıncı katı ve sıvı yağlan, balmumlannı burada 
sınıflayın

ÖZET
665.028 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.1 Mumlar

.2 Hayvansal katı ve sıvı yağlar

.3 Bitkisel katı ve sıvı yağlar

.4 Madensel yağlar ve mumlar

.5 Petrol

.7 Doğal gaz ve imal edilmiş sanayi gazları

.8 Diğer sanayi gazları

.028 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.028 2 Çıkarma
Örnek: Basınçlama, eritme, buharla damıtma 

.028 3 İşleme
Örnek: Beyazlaştırma, karıştırma, renklendirme, parçalama, 
arındırma

.028 7 Bakım ve onarım
Test ve ölçüm için kullanmayın; 665.0288'de sınıflayın 

.028 8 Testler, analizler, kalite kontrolları
Bakım ve onanm için kullanmayın; 665.0287'de sınıflayın

.1 Mumlar
Cilalamada kullanılan mumları 667.72'de sınıflayın 

Madensel mumlar için 665.4'e bkz.

.12 Bitkisel mumlar
Örnek: Defne, mum ağacı, kamoba, mersin mumları

. 13 Hayvansal mumlar
Örnek: Lanolin (yapağı yağı), ispermeçet 

Balmumu için 638.17'ye bkz.



.19 Karıştırılmış mumlar

.2 Hayvansal katı ve sıvı yağlar
Örnek: Balık, sığır paçasından alınmış ve köseleyi yumuşatmak için 
kullanılan yağ, balina yağlan; donyağı
Hayvansal katı ve sıvı yağlar ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Gıda ve gıda hazırlamada kullanılan hayvansal katı ve sıvı yağlan 664.3'de 
sınıflayın

ispermeçet için ayrıca 665.13'e bkz.

.3 Bitkisel katı ve sıvı yağlar
Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Gıdalar ve gıda hazırlamada kullanılan bitkisel katı ve sıvı yağlan 
664.3'de sınıflayın

.33 Odun yağı

.332 Ham terebentin (neftyağı)
Neft yağlarını 661.806'da sınıflayın

.333 Tung yağı (Çin odun yağı)

.35 Tohum yağları
Tung yağı için 665.333'e bkz.

.352 Keten tohumu yağı

.353 Hint yağı

.354 Kakao yağı

.355 Hindistan cevizi yağı

.4 Madensel yağlar ve mumlar
Örnek: Doğal madeni katran, şist yağı, katran kumu 

Petrol için 665.5'e bkz.

.5 Petrol
Petrol ve doğal gaz ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Sentetik petrolü 662.662'de sınıflayın 

Doğal gaz için 665.7'ye bkz.

.502 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Rafineri (işleme) tekniklerini 665.53'de sınıflayın

.53 Rafineri işlemleri ve ürünleri
Petrollü kumların ve şistin damıtılabilir akışkanlar elde etmek üzere 
geçtiği ön rafineri işlemlerini 665.4'de sınıflayın

.532 Kısmi damıtma



.533 Parçalama işlemleri
Örnek: Termik ve katalitik ayırma, damıtılmış petrol artıklarının 
hidrojenlenmesi

.534 Damıtılmış ürünlerin saflaştırılması ve karıştırılması

.538 Rafineri ürünleri ve yan ürünleri
Atık ürünler dahil

Petrokimyasallar için 661.804'e bkz.

.538 2 Çok buharlaşabilen ürünler

.538 24 Düşük ısıda kaynayan neftler

.538 25 Uçak yakıtları
Örnek: Yüksek oktanh benzin, jet ve turbojet yakıtı 
Benzin ile ilgili kapsamlı eserleri 665.53827'de sınıflayın 

.538 27 Benzin
Yüksek oktanh benzin için 665.53825'e bkz.

.538 3 Gazyağı
Jet ve turbojet yakıtları için 665.53825'e bkz.

.538 4 Ağır yakıt yağı
Örnek: Emme yağı, diesel yakıtı, gaz yağı, ısınma yağı 

.538 5 Makine ve motor yağları
Örnek: Parafin mumu, vazelin 

.538 8 Artıklar (posalar)
Örnek: Katran, kömürlük (bunker) ve yol yağları, petrol koku, zift 
Betonarme asfaltı 666.893'de sınıflayın 
Kullanılamaz atıkları 665.538'de sınıflayın 

.538 9 Atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.54 Depolama, nakliye, dağıtım

.542 Depolama

.543 Nakliye
Örnek: Tankerlerle

Boru batlarıyla nakliye için 665.544’e bkz.

.544 Boru batlarıyla nakliye

.55 Kullanımlar
Belirli bir kullanımı söz konusu kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin 
otomobil motoru yağları 629.255



.7 Doğal gaz ve imal edilmiş sanayi gazları
Sanayi gazları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Burada belirtilmemiş sanayi gazlarını 665.8'de sınıflayın

.73 Doğal gazın işlenmesi
Helyum çıkanmı dahil

.74 Depolama, nakliye, dağıtım

.742 Depolama

.743 Nakliye
Boru katlarıyla nakliye için 665.744'e bkz.

.744 Bom batlarıyla nakliye

.75 Kullanımlan
Belirli bir kullanımı söz konusu kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin 
binaların ısıtılması 697.043

.77 îmal edilmiş gazların üretimi

.772 Taş kömürü ve kok kömüründen
Örnek: Yüksek fırın, karbonlaştırılmış hava , şehir, kömür, kok fırını, 
jeneratör, su gazları

.773 Petrol ve doğal gazdan
Örnek: Petrol, rafineri, işlenmiş doğal, işlenmiş rafineri, sıvılaştırılmış 
hidrokarbon gazları. Örneğin bütan, pentan, propan gazları ve onların 
karışımları

.776 Biyolojik atıklardan

.779 Birkaç kaynaktan alınan doğal gazların karıştırılmasıyla

.78 Atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.8 Diğer sanayi gazlan
Amonyak için 661.34'e bkz.

.81 Hidrojen

.82 Havanın sıvılaştırılması ve parçalanmasıyla elde edilen gazlar

.822 Soylu gazlar
Diğer adı: Etkisiz gazlar, nadir gazlar
Argon, helyum, kripton, neon, radon, xenon’u içerir
Doğal gazlardan helyum elde etmeyi 665.73'de sınıflayın

.823 Oksijen

.824 Nitrojen



.83 Halojen gazlar

.84 Sülfür dioksit (kükürt dioksit)

.85 Asetilen

.89 Karbon dioksit, ozon, hidrojen sülfid
Bu numaranın diğer gazlar için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 665.8'de 
sınıflayın

666 Seramik ve ilgili teknolojiler
Seramiğin metale raptedilmesin! burada sınıflayın

666.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

[.102 8]

.104 

.104 2

Cam

ÖZET
Cam
Emayeler
Çömlekçilik
Çömlekçilik işlemleri ve donanımı 
Porselen (Çin)
Toprak eşyalar ve fayans (çini) eşyalar 
Ateşe dayanıklı ve yapısal kil ürünleri 
Sentetik ve yapay mineraller ve inşaat malzemeleri 
Duvarcılık harçları

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; araçlar, gereçler, malzemeleri 666.12'de, 
yardımcı teknikler ve işlemleri 666.13'de sınıflayın

Özel konular
Cam yapımı sürecinde meydana gelen fızikokimyasal olgular 

Örnek; Görünüş ve yapıdaki dönüşümler

666.12-666.14 Genel konular
Kapsamlı eserleri 666.l'de, belirli cam türlerinin genel konularını 666.15'de, 
ürünlerin genel konularını 666.19'da sınıflayın

.12 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Yardımcı teknikler ve işlemler için 666.13'e bkz.

.121 Malzemeler

.122

,123

666.122-666.129 Cam yapımının belirli işlemleri
Kapsamlı eserleri 666.12'de; testler, analizler, kalite kontrollerini 666.137'de 
sınıflayın

Üfleme

Sıkıştırma



. 124 Çekme

. 125 Kalıp ve döküm

.126 Çok şekilli işlemler
Cam tozunun basınç altında soğuk kalıplanması ve yüksek ısılarda 
yakma

. 129 Tavlama ve yumuşatma

.13 Yardımcı teknikler ve işlemler
Temel numara olan 666.13'e, l.Tablo’dan 0285-0289 arasında 028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin cam yapımında kalite kontrolü 
666.137

.14 Atık kontrolü
Kirlenme kontrolünü burada sınıflayın

.15 Belirli cam tipleri
Metalik camlar için ayrıca 669.94'e hkz.

.152 Pencere camı
Daha hızlı tavlanmış olması ve taşlanmış ve cilalanmış olmamak
açısından ayna camından ayrılan tabaka cam

.153 Ayna camı
Katmerli ayna camını 666.154'de sınıflayın

.154 Katmerli cam

. 155 Isıya dayanıklı cam

.156 Optik cam

. 157 Cam yünü ve köpüklü cam

.19 Ürünler

.192 Şişeler

.2 Emayeler

.3 Çömlekçilik
Kil teknolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Toprak kaplarla sınırlı dar anlamlı çömlekçilik 666.6'da sınıflanır

Çömlekçiliğin belirli türleri için 666.5-666.6'ya , yapısal kil ürünleri için 
666.73'e hkz.

[.301-.309] Standart altbölümler
Kullanmayın; 666.31-666.39'da sınıflayın



.31-.39 Standart altbölümler
Temel numara olan 666.3'e, l.Tablo'dan 01-09 arasında—O'ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin çömlekçilik sözlükleri 666.33; ancak 
yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeleri 666.4’de 
sınıflayın

Çömlekçilik işlemleri ve donanımı
Temel numara olan 666.4'e, 738.12-738.15 arasında 738.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fırınlar 666.43

666.5-666.6 Belirli çömlek türleri
Kapsamlı eserleri 666.3'de sınıflayın

.5 Porselen

.58 Belirli ürünler
Örnek: Biblolar, yemek takımları, vazolar

.6 Toprak eşyalar ve fayans (çini) eşyalar 

.68 Belirli ürünler
Örnek: Kaplar, heykelcikler, sanayi ürünleri, yemek takımları

.7 Ateşe dayanıklı ve yapısal kil ürünleri

.72 Ateşe dayanıklı malzemeler
Örnek: Alümin, asbest (amyant), krom, ateş tuğlaları, mika, talk, zirkon

.73 Yapısal kil ürünleri

.732 Çatı kiremitleri

.733 Kiremit oluklar ve borular

.737 Tuğlalar
Boş ve delikli tuğlalar için 666.738’e hkz.

.738 Boş ve delikli tuğlalar

.8 Sentetik ve yapay mineraller ve inşaat malzemeleri

.86 Sentetik ve yapay mineraller
Örnek: Kriyolit, feldispat, grafit, mika

Sentetik ve yapay cevherler ve cevher mineralleri için 666.88'e hkz.

.88 Sentetik ve yapay cevherler ve cevher mineralleri
Örnek: Elmaslar, grena taşı (Seylan taşı), yakutlar, safirler



.89

.893

.894

.895

.9

.93

.94

.95

667

.12

.14

Sentetik inşaat malzemeleri
Yapısal kil ürünleri için 666.73'e bkz.

Beton
Örnek: Asfalt betonu, hazır beton 
Beton tuğlaları 666.894'de sınıflayın

Boş beton ve cüruf tuğlalar
Beton tuğlalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Masif beton tuğlalar için 666.895'e bkz.

Masif beton tuğlalar

Duvarcılık harçları
Betonu 666.893'de sınıflayın

Alçı sıvalar
Örnek: İngiliz çimentosu, alçı 

Kireç harçları 

Portland çimentosu 

Diğer çimentolar
Örnek: Yüksek alümin çimentosu, magnezya

Temizleme, renklendirme, ilgili teknolojiler
Temizleme ve beyazlatma

Tekstiller, deriler, kürkler, tüyler için

Kuru temizleme
Kuru temizleme malzemelerinin imalatı dahil

Yıkama ve apre işlemleri
Sabunlar için 668.12'ye, deterjanlar için 668.14'e ayrıca bkz.

Beyazlatma
Beyazlatıcı malzemelerin imalatı dahil

Boyalar ve pigmentler (boya maddeleri)

.25

.252

.253

.254

667.25-667.26 Boyalar
Kapsamlı eserleri 667.2'de sınıflayın

Sentetik boyalar
Nitro ve nitroso boyalar 
Azo-oksi ve azo-tetrazo boyalar 
Di ve trifenilmetan boyalar



.256 Hidroksiketon boyalar 
Örnek: Alizarin, kinoidal

.257 Indigolu (Çivitli) boyalar
Indigo (çivit) için ayrıca 667.26'ya hkz.

.26 Doğal boyalar
Örnek: Indigo (çivit)

.29 Pigmentler (boya maddeleri)

.3 Boyama ve basma
Boyalar için 667.25-667.26'ya hkz.

.31 -.35 Belirli dokumaların boyanması
Temel numara olan 661.3'e, 677.1-677.5 arasında 677'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin naylon boyama 667.3473

.36 Boyama süreçlerinde atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.38 Tekstil boyama

.4 Mürekkepler
Mathaa mürekkehi için 667.5'e hkz.

.5 Matbaa mürekkebi

.6 Boyalar
Boya silicileri burada sınıflayın

.62 Yağla eriyen boyalar

.622 Yağlar, kurutucular, yumuşatıcılar

.623 Pigmentler (boya maddeleri) ve genişleticiler
Kömür karası için 662.93'e hkz.

.624 Sulandırıcılar (İncelticiler)

.63 Suda eriyen boyalar
Örnek: Lateks boya, kireçboya (badana)

.69 Özel amaçlı boyalar
Örnek: Ateşe dayanıklı, ışıklı, pasa dayanıklı boyalar

.7 Cilalar, laklar, vernikler

.72 Cilâlar

.75 Laklar



.79 Vernikler
Örnek: Gomalak, ağaç verniği 
Alkol verniklerini burada sınıflayın 

Japon vernikleri için 667.8’e bkz.

.8 Japon vernikleri

.9 Astarlama ve astarlar
Koruyucu ve dekoratif astar üretiminin yöntem ve malzemeleri 
Örnek: Daldırma, madenleştirme, boyama, püskürtme, cilalama 
işaret boyama dahil
Başlıkta yer alan konuların her biri ve hepsi için standart altbölümler 
eklenmiştir
Belirli bir uygulamayı, söz konusu uygulamayla birlikte, örneğin otomobil 
boyama 629.26, bina boyama 698.1; belirli bir astarı söz konusu astarla 
birlikte sınıflayın. Örneğin vernikler 667.79

668 Diğer organik ürünlerin teknolojisi
ÖZET

668.1 Sıvıların yüz gerilmesini azaltan malzemeler
.2 Gliserin
.3 Yapıştırıcılar ve ilgili ürünler
.4 Plastikler
.5 Parfümler ve kozmetikler
.6 Zirai kimyasallar ve ilgili ürünler
.9 Polimerler

.1 Sıvıların yüz gerilmesini azaltan malzemeler 

.12 Sabunlar

. 124 Eriyen sabunlar
Örnek: Yoğunlaştırılmış sıvı sabunlar, toz sabunlar

.125 Erimeyen sabunlar (Madeni sabunlar)
Örnek: Alüminyum oleatları ve stearatlar

. 127 Ovmada kullanılan bileşikler

. 14 Deterjanlar ve nemlendiriciler
Sıvıların yüz gerilimini azaltıcı etkinlik gösteren sabun dışı malzemeler 
Örnek: Yağlı-alkol sülfatları, sülfatlı yağlar, hidrokarbonlar

.2 Gliserin

.3 Yapıştırıcılar ve ilgili ürünler
Duvarcılıkta kullanılan yapıştırıcılar için 666.9'a hkz.



.31

.32

.33

.34

.37

.372

.374

668.404
.41
.42
.43
.44
.45
.49

[.402 8]

.404 

.404 2 

.41

.411

668.31-668.37 Belirli yapıştırıcı türleri
Kapsamlı eserleri 668.3'de, belirli yapıştıncı türlerinden yapılmış ürünleri 
668.38'de sınıflayın

Sentetik tutkal

Hayvansal tutkal
Örnek: Kazein tutkalı

Bitkisel tutkallar 
Örnek: Zamk

Tutkal için ayrıca 668.37'ye hkz.

Ham jelatin 

Tutkal ve reçine

Doğal tutkal ve reçine
Zamk için ayrıca 668.33'e bkz.

Sentetik tutkal ve reçine 
Örnek: Epoksi reçine

Yapıştırıcılardan yapılmış ürünler 
Örnek: Yapışkan bantlar 
Sızdırmazlık malzemelerini burada sınıflayın

Plastikler [eskiden 547.8432]

ÖZET 
Özel konular

Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Polimerize edilmiş plastikler 
Protein plastikleri 
Sellülozikler
Doğal reçinelerden yapılan plastikler 
Biçimler ve ürünler

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Kullanmayın, 668.41'de sınıflayın 

Özel konular
Plastik imalatının fizikokimyasal olgusu

Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Belirli plastik türleri üzerindeki uygulamaları 668.42-668.45'de, biçimler 
ve ürünler üzerindeki uygulamaları 668.49'da sınıflayın

Malzemeler
Örnek: Dolgu maddesi, plastikleştiriciler



668 Dewey Onlu Sınıflama 668

> 668.412-668.419 Belirli işlemler
Kapsamlı eserleri 668.41'de sınıflayın

.412 Döküm ve kalıp

.413 Kalıptan çekme

.414 Tabakalama

.415 Kaynak

.416 Güçlendirme

.419 Yardımcı teknikler ve işlemler

.419 2 Atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.419 5-.419 9 Çeşitli yardımcı teknikler ve işlemler
Temel numara olan 668.419'a, l.Tablo'dan —0285-0289 arasında 
—028'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin plastik imalatında 
kalite kontrolü 668.4197

.42 

.422 

.422 2 

.422 3 

.422 4 

.422 5

.422 6 

.422 7 

.423

.423 2 

.423 3

668.42-668.45 Belirli plastik türleri
Kapsamlı eserleri 668.4'de, belirli plastik türlerinin biçimleri ve ürünlerini 
668.49'da sınıflayın

Polimerize edilmiş plastikler

Sıcakta sertleşen plastikler
Fenollü

Üreler

Melaminler

Polyesterler
Örnek: Poliüretanlar
Poliüretanlar ile ilgili kapsamlı eserleri 668.4239'da sınıflayın 

Epoksiler 

Silikonlar

Termoplastik plastikler
Örnek: Asetaller, asetatlar, butiratlar, polikarbonatlar, polieterler 

Akrilikler (poliakrilikler)

Stirenler (feniletilenler, polistrenler)



.423 4

.423 5 

.423 6 

.423 7 

.423 8 

.423 9

.43

.44

Poliolefinler
Örnek: Polietilenler, polisobütilenler, polipropilenler 

Poliamidler (naylonlar)

Viniller (Poliviniller)

Viniliden klorürler 

Polifloro hidrokarbonlar 

Poliüretanlar
Poliüretanlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Poliüretan kauçuğu 678.72’de sınıflayın

Sıcakta sertleşen poliüretanlar için 668.4225'e hkz.

Protein plastikleri
Örnek: Kazeinden elde edilen plastikler

Selülozikler
Örnek: Selüloid

Doğal reçinelerden yapılan plastikler
Örnek: Odun özünden elde edilen plastikler 

Protein plastikleri için 668.43'e hkz.

Biçimler ve ürünler
Plastik elyafları ve dokumaları 611.46-611.47'dc sınıflayın

668.492-668.495 Belirli biçimler
Kapsamlı eserleri 668.49'da sınıflayın

.492 Tabakalandınimış plastik

.493 Köpüklü plastik
Örnek: Strüktürel köpük

.494 Takviyeli (güçlendirilmiş) plastik

.495 Plastik filmler

.497 Kaplar

.5 Parfümler ve kozmetikler

.54 Parfümler

.542 Doğal parfümler
Örnek: Çiçek yağları ve sulan

.544 Sentetik parfümler



.63

669

.55 Kozmetikler

.6 Zirai kimyasallar ve ilgili ürünler

.62 Gübreler
Temel numara olan 668.62'ye, 631.83-631.85 arasında 631.8’i izleyen 
numaralan ekleyin.Örneğin süperfosfatlar 668.625

Organik gübreler için 668.63'e bkz 

Organik gübreler
Temel numara olan 668.63'e, 631.86-631.87 arasında 631.8’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin hayvansal atıklardan gübre imalatı 668.636 
[eski 628.7461], evsel atıkların dönüştürülmesi 668.6377

Toprak şartlandmcıları 
İmal edilmiş ve organik

Haşere ilaçları

Böcek, kemirgen, solucan ilaçları 

Mantar ve yosun ilaçları 

Bakteri ilaçları (bakterisitler)

Ot ilaçlan (Herbisitler)

Polimerler
Sentetik polimerleri [eskiden 547.8427] burada sınıflayın
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin naylon çorap 
imalatı 687.3. Belirli bir polimeri söz konusu polimerle birlikte sınıflayın. 
Örneğin plastik 668.4

Metalürji
Alaşımları, istihsal metalürjisi, işlem metalürjisi, madenler ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Madenlerin belirli bir yönünü, söz konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin kimya 
546.3, maden işleme ve birincil madeni ürünler 671

Bkz. Kılavuz 622.7, 622.22 ile 669, 662.6, 669

ÖZET
669.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Demirli madenler

.2 Değerli, nadir toprak, aktinid serisi madenler

.3 Bakır

.4 Kurşun

.5 Çinko ve kadmiyum

.6 Kalay

.7 Diğer demirdışı madenler

.8 Metalürjik ocak teknolojisi

.9 Fiziksel ve kimyasal metalürji

.65

.651

.652

.653

.654

.9



[.002]

[.003]

[.005-.009]

.01

.02

.028

.028 2

.028 3

.028 4

.04

.042

.05-.09

Metalürjinin felsefe ve kuramı
669.0l'e alındı

Metalürjinin çeşitli konuları
669.02'ye alındı

Metalürji sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları
669.03'e alındı

Metalürjinin standart altbölümleri
669.05-669.09'a alındı

Metalürjinin [eski 669.001] istihsal metalürjisinin felsefe ve kuramı 

Metalürjinin [eski 669.002] istihsal metalürjisinin çeşitli konuları

Belirli tür teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler 
Malzemeleri 669.042'de sınıflayın 

Pirometalürji
Ergitme, tavlama, diğer ocak yöntemleri 
Elektriksel mevzii eritmeyi 669.0284'de sınıflayın 

Hidrometalürji
Filtre yöntemleriyle çıkartım 

Elektrometalürji
Elektriksel mevzii eritme, vakum metalürjisi dahil 
Elektrolitik rafinaj, elektrolitik maden istihsalini burada sınıflayın

Metalürji [eski 669.003] ve istihsal metalürjisi sözlükleri, 
ansiklopedileri, konkordansları

Metalürji ve metalürji istihsalinin özel konuları

Malzemeler
Hazırlanmış cevherleri ve maden kırpıntılarını burada sınıflayın 
Ocak malzemelerini 669.8'de sınıflayın

Metalürji [eski 669.005-669.009] ve metalürji istihsalinin standart 
altbölümleri

669.1-669.7 Belirli madenler ve onların alaşımlarının metalürjisi
Kapsamlı eserleri 669'da sınıflayın

Belirli madenler ve onların alaşımlarının fiziksel ve kimyasal metalürjisi 
için 669.96'ya hkz.



.1

.14

.141 3

.141 4

.141 9

.142 

.142 2 

.142 3

.142 4

.142 9

.22

.23

.24

.29

Demirli madenler

Demirli cevherlerin indirgenmesi ve işlenmesi
Standart altbölümleri kullanmayın
Demir ve çelik üretimi ile ilgili kapsamlı eserler 669. l'de sınıflanır

Demir üretimi
Ham demir külçe üretimi için 669.1423'e hkz. 

izabe fmnı uygulaması
Rafınasyon sürecinin bir parçası olarak dökümü, pik demir ve nam 
dökme demir üretimini burada sınıflayın
Bir metal işleme süreci olarak demir dökümü 672.25'de, dökme 
demir ürünlerini 672.8'de sınıflayın

Tavlama fınnı uygulaması
Dövme demir üretimini burada sınıflayın

Diğer demir alaşımı ürünleri
Demir tozu ve gözenekli demir üretimi dahil

Çelik üretimi
Siemens Martin fınnı (Siemens süreci) uygulaması 

Bessemer dönüştürücü uygulaması
Çift işlemli çelik, demir külçe üretimi dahil 

Elektrik fınnı uygulması
Örnek: Ark fınnı uygulaması 

Pota çeliği üretimi

669.2-669.7 Demir dışı madenler
Kapsamlı eserleri 669'da sınıflayın

Değerli, nadir toprak, aktinid serisi madenler

669.22-669.24 Değerli madenler
Kapsamlı eserleri 669.2'de sınıflayın

Altın

Gümüş

Platin

Nadir toprak ve aktinid serisi madenleri

.290 01-.290 09 Standart altbölümler



.290 1-.294 9

.4

.5

.52

.56

.6

.7

.71

.72

.722

.723

.724

.725

.73 

.732 

.732 2 

.733 

.733 2

Belirli madenler ve maden gruplan
Temel numara olan 669.29'a, 546.401-546.44 arasında 546.4'ü 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin uranyum 669.2931

Bakır
Pirinç, Muntz madeni; bronz, tombak; bakır-alüminyum alaşımları; bakır 
berilyum alaşımlannı burada sınıflayın

Kurşun

Çinko ve kadmiyum

Çinko
Pirinç, Muntz madeni için 669J'e hkz.

Kadmiyum

Kalay
Bronz, tombak için 6693'e hkz.

Diğer demir dışı madenler
Örnek: İridyum, osmiyum, palladyum, rodyum, rutenyum; renyum 

Platin için ayrıca 669.24'e hkz.

Cıva

Hafif, alkali, alkali-toprak madenleri
Hafif, alkali, alkali-toprak madenleri, sadece hafif madenler için standart 
altbölümler eklenmiştir

Titanyum için 669.7322; zirkonyum için 669.735'e hkz.

Alüminyum
Bakır-alüminyum alaşımları için 669.3'e hkz.

Magnezyum

Berilyum
Bakır-berilyum alaşımları için 669.3'e hkz.

Alkali ve alkali-toprak madenleri
Baryum, kalsiyum, sezyum, frankium, lityum, potasyum, radyum, 
rubidyum, sodyum, stronsiyum’u içerir

Magnezyum için 669.723; berilyum için 669.724'e hkz.

Ferro alaşımlarında kullanılan madenler

Titanyum, vanadyum, manganez
Titanyum

Nikel ve kobalt
Nikel



.734 Krom, molibden, tungsten

.735 Zirkonyum ve tantal

.75 Antimuan, arsenik, bizmut

.79 Çeşitli nadir madenler ve metaloidler
Galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, polonyum, talyum; germanyum, 
selenyum, teluriyumla sınırlı

.8 Metalürjik ocak teknolojisi
Belirli bir rnaden için kullanılan metalürjik ocak teknolojisini madenle birlikte 
sınıflayın. Örneğin nikel 669.7332

.802 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Refrakter (ateşe dayanıklı) malzemeyi 669.82'de sınıflayın

.81 Yakıt

.82 Refrakter (ateşe dayanıklı) malzemeler
Refrakter malzemeler ile ilgili kapsamlı eserleri 666.72'de sınıflayın

.83 Yakma ve ısı kontrolü

.84 Kaynak tozu ve cüruf

.85 Fiziksel süreçler
Örnek: Isı değişimi

.9 Fiziksel ve kimyasal metalürji
Metalürjik süreçler sırasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal olgular; 
madenlerin fiziksel ve kimyasal analizleri; alaşımlann oluşumu
Başlıkta yer alan konuların her ikisi ve her biri için standart altbölümler 
eklenmiştir
Maden işleme ve primer maden ürünlerini 671-673'de sınıflayın

.92 Kimyasal analiz
Numune alma dahil
Belirli madenler ve onların alaşımları için kimyasal analizi 669.96'da 
sınıflayın

.94 Fizikokimyasal metalürjik olgular
Örnek: Alaşımda ikili sistemler, yarı iletkenli irtibat, madeni cam, katı 
solüsyonlar, katılaştırma
Faz diyagramları dahil
Belirli madenler ve onların alaşımlarına ait fizikokimyasal metalürjik 
olguları 669.96'da sınıflayın



.95 Metalografi

.950 28 Belirli teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.950 282 Mikroskopik metalografi
Optik ve elektron metalografisi

.950 283 Röntgen (X-ışını) metalografisi

.951 -.957 Belirli madenler ve alaşımları
Temel numara olan 669.95'e, 669.1-669.7 arasında 669'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alüminyum 669.95722

.96 Belirli madenler ve onların alaşımlarının fiziksel ve kimyasal
metalürjisi

Temel numara olan 669.96'ya, 669.1-669.7 arasında 669’u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin titanyum 669.967322

Belirli madenler ve onların alaşımlarının metalografisi için 669.951- 
669.957'ye bkz.

670 İmalat
Genel yaklaşım: Planlama, tasarım, üretim 
İmal edilmiş ürünleri burada sınıflayın
Mühendisliğin belirli dallarına dayalı ürünlerin imalatını 620'de, kimyasal 
teknolojilere dayalı ürünlerin imalatım 660'da; askeri uygulamaları 623'de; 
sanatları 700'de; başka bir yerde belirtilmemiş belirli kullanımlar için üretilmiş 
nihai ürünlerin imalatını 680'de sınıflayın
Ayrıca belirtilmemişse, belirli süreçler sonunda yapılmış ürünler ile ilgili 
kapsamlı eserleri süreçle birlikte sınıflayın. Örneğin kurutulmuş kereste 674.38; 
ama kuşe kağıtlar 676.283 (676.235 değil)

ÖZET
670.1-.9 Standart altbölümler
671 Maden işleme süreçleri ve primer maden ürünleri
672 Demir, çelik, diğer demir alaşımları
673 Demirdışı madenler
674 Kereste işleme, ahşap ürünler, mantar
675 Deri ve kürk işleme
676 Kağıt hamuru ve kağıt teknolojisi
677 Dokumalar
678 Elastomerler ve elastomer ürünleri
679 Belirli malzemelerden yapılmış diğer ürünler

.285 Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretimi (CAD/CAM), 
imalat yönetimi, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli 
imalatın yönetiminde bilgisayar kullanımı ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Bilgisayar destekli tasanmı (CAD) 620.00420285'de, imalatın 
yönetiminde bilgisayar kullanımını 658.05'de, bilgisayar destekli 
imalatı (CAM) 670.427'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 670.285 ile 670.427



.4 Özel konular

.42 Fabrika işlemleri mühendisliği
Atelye ve montaj hattı teknolojisi

Aletler ve fabrikasyon ekipmanı için 621.9’a, paketleme teknolojisi 
için 688.8’e hkz.

[.420 685] Fabrika işlemlerinin yönetimi
Kullanmayın, 658.5'de sınıflayın

.423 Makine atölyesi uygulamaları

.425 Deney teknolojisi

.427 Fabrika işlemlerinin mekanizasyonu ve otomasyonu
Montaj makinelerini, bilgisayar destekli imalatı (CAM), fabrika
işlemlerinin bilgisayarla denetimini burada sınıflayın
Bilgisayar destekli tasarımı (CAD) 620.00420285'de; bilgisayarla 
denetim ile ilgili kapsamlı eserleri 629.89'da;bilgisayar destekli 
tasarım/bilgisayar destekli üretimi (CAD/CAM), bilgisayar bağlantılı 
üretim sistemlerini (CİM) 670.285'de;otomatikleştirilmiş makine 
atelyesi uygulamasını 670.423'de; otomatikleştirilmiş deney 
teknolojisini 670.425'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 670.285 ile 670.427
.427 2 Robotlar

Gereksiz tekrarlara yol açmıyorsa, temel numara olan 
670.4272'ye, 004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin sayısal mikrobilgisayarların kullanımı 670.4272416, ama 
sayısal bilgisayarların kullanımı 670.4272 (670.42724 değil)

.427 5 Bilgisayarlı süreç kontrolü
Gereksiz tekrarlara yol açmıyorsa, temel numara olan 670.4275'e, 
004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal 
mikrobilgisayarların kullanımı 670.4275416, ama sayısal 
bilgisayarların kullanımı 670.4275 (670.42754 değil)
Bilgisayarlı süreç kontrolü ile ilgili kapsamlı eserleri 629.895'de 
sınıflayın

[.685] Üretimin yönetimi
Kullanmayın, 658.5'de sınıflayın

671-679 Belirli malzemelerden ürünlerin imalatı
Primer ürünlerin imalatını burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 670'de; seramik ürünlerin imalatını 666'da; plastik ürünleri 
668.49'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 671-679 ile 680

Maden işleme süreçleri ve primer maden ürünleri
Metalürjiyi ve madenler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 669'da sınıflayın

Demir, çelik, diğer demir alaşımları için 672'ye; demir dışı madenler için 
673'e hkz.



671.2
.3
.4
.5
.7
.8

.202 8

.22

.23

.24

.25

.252

.253

.254

.255

.256

.3

ÖZET
Dökümhane uygulaması 
Mekanik işleme ve ilgili süreçler 
Madenlerin galvanoplastiği 
Madenlerin birleştirilmesi ve kesilmesi 
Madenlerin son ve yüzey işlemleri 
Birincil ürünler

671.2-671.7 Belirli maden işleme süreçleri
Kapsamlı eserleri 671'de, belirli primer ürünlere uygulanan belirli süreçleri 
671.8'de sınıflayın

Dökümhane uygulaması
Sıcak işleme (tavlama) işlemleri için ayrıca 671.32-671.34'e bkz. 

Yardımcı teknikler ve işlemler; malzemeler 
Araç ve gereçleri 671.22'de sınıflayın

Dökümhane donanımı

Model hazırlama ve kalıp hazırlama

Eritme

Belirli döküm yöntemleri 

Kumla döküm 

Kalıcı kalıp döküm
Örnek: Pres döküm (kılavuz döküm, tazyikli döküm)

Santrifüjlü (savurma) döküm 

Hassas döküm
Diğer adları: Kuşatma döküm, mumlu döküm, kesin döküm 

Kesintisiz döküm

Mekanik işleme ve ilgili süreçler

.32

.33

.332

671.32-671.34 Mekanik işleme
Sıcak işlemeyi, soğuk işlemeyi, yüksek enerji oluşturmayı burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 671.3'de sınıflayın 

Bilyalama için 671.36'ya hkz.

Haddeleme

Presleme, kıvırma, dövme 

Dövme



.34

.35

.36

.37

.373

.4

.5

.52

[.520 287]

.520 4 

.520 42 

.520 422 

.520 423 

.521 

.521 2 

.521 3

.521 5 

.522 

.529 

.53

Germe ve çekme

Makinede işleme
Bileme (taşlama) dahil
Bir makine işlemi olarak kesmeyi, frezeyi burada sınıflayın 
Maden kesme ile ilgili kapsamlı eserleri 671.53'de sınıflayın

Isı işlemleri ve sertleştirme
Çöktürerek sertleştirme , tavlama, bilyalama, menevişleme

Toz metalürjik süreçler (toz metal işleme)

Sinterleme (cüruflama)

Madenlerin galvanoplastiği 

Madenlerin birleştirilmesi ve kesilmesi

Kaynak yapma
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 671.520423'de sınıflayın 

Özel konular

Kaynaklar (kaynaklı bağlantılar)

Kaynağa elverişlilik, kaynağın dayanıklılığı, kaynak hataları 

İnceleme ve deneme 

Elektrik kaynağı 
Ark kaynağı

Resistans (direnç) kaynağı
Örnek: Yakma alın kaynağı, projeksiyon kaynağı, dikiş kaynağı, 
nokta kaynağı

Endüksiyon kaynağı

Gaz kaynağı

Çekiçleme (ocak), termit, akış kaynağı 

Kesme
Bir makine işlemi olarak kesmeyi 671.35'de sınıflayın 

Lehimleme ve pirinç kaynak

.58

.59

Başlıkta yer alan konuların her biri ve her ikisi için standart altbölümler 
eklenmiştir

Yapıştırma

Perçinleme



.7 Madenlerin son ve yüzey işlemleri
Örnek: Temizleme, çapaklarını alma

.72 Perdahlama ve cilalama

.73 Kaplama
Örnek: Zırhlama 
Emayelemeyi 666.2'de sınıflayın

.732 Galvanik kaplama

.733 Sıcak daldırma

.734 Maden püskürtme

.735 Buhar kaplama (Vakum tortullanması)
Örnek: Vakum madenleştirme, buhar evresi tortullanması

.736 Difüzyon kaplama

.8 Birincil ürünler
Madeni ürünler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir madeni ürünü, ürünle birlikte sınıflayın. 
Örneğin madeni mobilya 684.105

.82 Haddelenmiş ürünler

.821 Model hazırlama

.823 Şeritler ve levhalar

.83 Dövme, pres, kıvırma ürünler

.832 Borular

.84 Gerilmiş ve çekilmiş ürünler
Örnek: Kablolar

.842 Teller

.87 Madeni toz ürünler

672 Demir, çelik, diğer demir alaşımları
Maden işleme süreçleri ve primer ürünler
Temel numara olan 672'ye, 671.2-671.8 arasında 67 Ti izleyen numaralan ekleyin, 
örneğin ısı işlemleri 672.36, galvaniz 672.732
Başlıkta yer alan konuların her biri ve hepsi için standart altbölümler eklenmiştir 

Küçük dövme işleri için 682 ye hkz.



673 Demir dışı madenler
Metal işleme süreçleri ve primer ürünler
Demir dışı madenlerin alaşımlannı burada sınıflayın
* ile belirtilmiş her altbölüme 671.2-671.8 arasında 671'i izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin alüminyum kaynağı 673.72252

.2 Değerli, nadir-toprak, aktinid-serisi madenleri

.22 *Altın

.23 * Gümüş

.24 *Platin

.29 Nadir toprak ve aktinid serisi madenler

.290 01-.290 09 Standart altbölümler

.290 1-.294 9 Belirli madenler ve maden grupları

.4

.5

.52

.56

.6

.71

.72

Temel numara olan 673.29'a, 546.401-546.44 arasında 546.4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin uranyum 673.2931

*Bakır
Pirinç, muntz madeni; bronz, tombak; bakır-alüminyum alaşımlan; bakır- 
berilyum alaşımlannı burada sınıflayın

*Kurşun

Çinko ve kadmiyum

*Çinko
Pirinç, Muntz madeni için 673.3'e bkz.

^Kadmiyum

*Kalay
Bronz, tombak için 673.3'e bkz.

Diğer demir dışı madenler
Örnek: İridyum, paladyum, rodyum 

Platin için ayrıca 673.24’e bkz.

*Cıva

Hafif, alkali, alkali-toprak madenleri
Hafif, alkali, alkali-toprak madenleri, sadece hafif madenler için standart 
altbölümler eklenmiştir

Titanyum için 673.7322; zirkonyum için 673.735'e bkz.

.722 *Alüminyum
Bakır-alüminyum alaşımları için 673.3'e bkz.

*673'de belirtildiği gibi ekleyin



.723 ^Magnezyum

.724 *Berilyum
Bakır-berilyum alaşımları için 673.3'e hkz.

.725 Alkali ve alkali-toprak madenleri
Baryum, kalsiyum, sezyum, frankiyum, lityum, potasyum, radyum, 
rubidyum, sodyum, stronsiyum’u içerir

Magnezyum için 673.723; berilyum için 673.724'e hkz.

.73 Ferro alaşımlarda kullanılan madenler

.732 Titanyum, vanadyum, manganez

.732 2 *Titanyum

.733 Nikel ve kobalt

.733 2 *Nikel

.734 Krom, molibden, tungsten

.735 Zirkonyum ve tantal

.75 Antimuan, arsenik, bizmut

.79 Çeşitli nadir madenler ve metaloidler
Galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, polonyum, talyum, germanyum, 
selenyum, teluryumla sınırlı

674 Kereste işleme, ahşap ürünler, mantar
Standart altbölümler için 674.001-674.009'u kullanın

ÖZET
674.01-.09 Kereste teknolojisinin standart altbölümleri

.1 Kerestenin yapısı, kimyasal özellikleri, tipleri

.2 Bıçkıhane işlemleri

.3 Kerestenin depolanması ve fırınlanması

.4 İşlenmiş kereste üretimi

.5 Kerestenin sınıflandırılması

.8 Ahşap ürünler

.9 Mantar

.01 Kereste teknolojisinin felsefe ve kuramı

.02 Kereste teknolojisinin çeşitli konuları

.0212 Tablolar ve formüller
Özellikleri 674.5'de sınıflayın 

.028 7 Test ve ölçüm
Kerestenin sınıflandırılmasını 674.5'de sınıflayın

.03-.09 Kereste teknolojisinin standart altbölümleri
*673’de belirtildiği gibi ekleyin



.1

.12

.13

[.132]

[.134]

.142

.144

.3

.32

.202 8

[.22]

674.1-674.5 Kereste teknolojisi
Kapsamlı eserleri 674'de sınıflayın

Kerestenin yapısı, kimyasal özellikleri, tipleri

Yapı
Kaba ve mikroskobik

Kimyasal özellikler
Odun ekstresinin kimyasal özellikleri dahil

Fiziksel özellikler
620.12'ye alındı

Kimyasal özellikler
Numara kullanılmıyor; 674.13'de sınıflayın

Belirli tipler
Belirli tiplerin yapısını 674.12'de, belirli tiplerin kimyasal özelliklerini 
674.13'de sınıflayın

Sert tahtalar
Örnek: Ihlamur, kayın, kiraz, ceviz, karaağaç, akçaağaç, meşe, kavak

Yumuşak tahtalar
Örnek: Sedir, selvi, köknar, kara çam, çam, kırmızı kereste veren bir 
çeşit ağaç, ladin

Bıçkıhane işlemleri
Ağaç artıklarını ve atıklarını 674.84'de sınıflayın

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
[eski 674.22]

Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Bu numaranın temel teknikler ve işlemler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 674.2'de sınıflayın
Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 674.2028'e 
alındı

Ham kereste
Doğranmış (boyutlanmış) keresteleri burada sınıflayın
Bu numaranın ham kereste ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 674.2'de sınıflayın

Kerestenin depolanması ve fırınlanması

Kereste depolarında saklama



.38 Fırınlama ve kurutma

.382 Hava ile

.384 Kurutma fırınında

.386 Kimyasal işlemlerle

.4 İşlenmiş kereste üretimi

.42 Yüzeyden işlenmiş kereste üretimi
Kereste rendeleme aletiyle

.43 Kalıp kerestesi
Örnek: Lambalı ve zıvanalı ürünler, destekler

.5 Kerestenin sınıflandırılması
İnceleme ve özelliklerini belirleme dahil

.8 Ahşap ürünler
Ahşap kullanma teknolojileri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ahşap kullanma teknolojisinin burada yer almayan belirli bir ürününü söz 
konusu ürün ya da teknoloji ile birlikte sınıflayın. Örneğin yakıt olarak odun 
662.65, işlenmiş kereste 674.4, kağıt hamuru ve kağıt teknolojisi 676, ahşap 
mobilya 684.104, marangozluk 694

.82 Kaplar ve istif rafları
Örnek: Fıçılar, kutular, kasalar, sandıklar, variller

.83 Kaplama tahtaları ve karma tahtalar

.833 Kaplama tahtaları

674.834-674.836 Çeşitli tahtalar 
Kapsamlı eserleri 674.83'de sınıflayın

.834 Kontraplak
Özel kontraplaklar için ayrıca 674.835'e bkz.

.835 Tabakalı kontraplak (özel kontraplak, sandviç paneller)

.836 Sunta (parçacıktı tahta)

.84 Tahta artıkları ve atıkları
Örnek: Talaş, ince yonga, tahta unu ve rende kırıntıları 
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın
Tahta artıkları ve atıklarından belirli bir ürünün yapımında yararlanmayı, 
ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin sunta 674.836

.88 Diğer ürünler
Örnek: Resim çerçeveleri, işaretler, kaşıklar, kürdanlar, tahta kalemler, 
ahşap eşya



.9 Mantar

675 Deri ve kürk işleme
Deri ve kürk eşya için 685'e hkz.

.2 Doğal derinin işlenmesi
[.202 87] Test ve ölçüm

Kullanmayın; 675.29'da sınıflayın

.22 Ön işlemler
Ömek: Sıyırma, kireçleme (tüylerini temizleme), kesme 

.23 Tabaklama

.24 Perdahlama

.25 İşleme
Ömek: Boyama, kabartma, parlatma, patentli deri üretimi 

.29 Özellikler, testler, kalite kontrolları

.3 Kürk işleme
Kürk taklitlerinin imalatı dahil

.4 Suni derilerin imalatı

Kağıt hamuru ve kağıt teknolojisi
Kağıt ve kağıt ürünleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 676 ile 676.1, 676.2

ÖZET
676.04 Özel konular

.1 Kağıt hamuru

.2 Kağıt hamurunun kağıda dönüştürülmesi ve belirli kağıt ve kağıt
ürünü tipleri

.3 Kağıt ve karton kaplar

.4 Arıtılmış kağıt hamuru

.5 Kağıt hamuru yan ürünleri

.7 İnsan yapımı ve selülozik olmayan elyaftan yapılan kağıtlar

.04 Özel konular

.042 Atık kontrolü

676

[.102 87]

Kağıt ve kağıt ürünleriyle ilgili atık kontrolü ile ilgili kapsamlı eserleri 
{eski 676.26], kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

Kağıt hamuru
Yan ürünleri 676.5'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 676 ile 676.1, 676.2 
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 676.17'de sınıflayın



.12

[.120 287]

676.12-676.14 Belirli kağıt hamurları 
Kapsamlı eserleri 676.1'de sınıflayın 

Arıtılmış hamur için 6764'e hkz.

Ağaç hamuru

Test ve ölçüm
Kullanmayın, 676.12l'de sınıflayın 

Özellikler, testler, kalite kontrolları

676.122-676.127 Belirli işlemler
Kapsamlı eserleri 676.12'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 676 ile 676.1, 676.2

.122 Mekanik (öğütülmüş ağaç) işlemi

.124 Soda işlemi

.125 Sülfıt işlemi

.126 Sülfat işlemi

.127 Yan-kimyasal işlem

. 13 Paçavra hamuru

. 14 Diğer hamurlar
Ömek: Bagas, bambu, mısır sapı, kenevir, jüt, saz

.142 Hurda kağıt
Yeniden çevrime giren kağıdı burada sınıflayın

.17 Özellikler, testler, kalite kontrolları
Belirli hamurların özelliklerini, testlerini, kalite kontrollerini 676.12
676.14 'de sınıflayın

. 18 Şekillendirilmiş ürünler ve karton levhalar

.182 Şekillendirilmiş ürünler

. 183 Karton levhalar
Ömek: Yonga levhalar, elyaflı levhalar, duvarkaplamalan

676.2-676.5 Kağıt hamuru ürünleri
Kapsamlı eserleri 676'da sınıflayın

Kalıp ürünleri ve karton panolar için 676.18'e bkz.



Kağıt hamurunun kağıda dönüştürülmesi ve belirli kağıt ve kağıt 
ürünü tipleri

Bu numaranın kağıt ve kağıt ürünleri ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 676'da sınıflayın
Kağıdın yeniden kullanılmasını 676.142'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 676 ile 676.1, 676.2

[.202 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 676.27'de sınıflayın

676.22-676.27 Genel konular
Kapsamlı eserleri 676.2'de, belirli kağıt ve kağıt ürünü tiplerinin genel 
konularım 676.28'de sınıflayın

.22 Elle üretim

.23 Makine üretiminin belirli süreçleri
Malzemeler ve işlemler
Bu numaranın makineyle üretim ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 676.2'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 676 ile 676.1, 676.2

.232 Temel işlemler

.234 İşleme
Ömek: Silindirden geçirme, renklendirme, kırıştırma, apreleme 

Kuşe kağıt yapma işlemi için 676.235'e hkz.

.235 Kuşe kağıt yapma

[.26] Atık kontrolü
Bu numaranın kağıt hamurunun kağıda dönüştürülmesi sırasındaki atık 
kontrolü için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 676.2'de sınıflayın
Kağıt ve kağıt ürünlerinde atık kontrolü ile ilgili kapsamlı eserler 
676.042'ye alındı

.27 Özellikler,testler, kalite kontrolları

.28 Belirli kağıt ve kağıt ürünü tipleri

.280 27 Patentler ve markalar
Ömek: Filigranlar

.282 Grafik sanatlar için kağıtlar

.282 3 Sabit
Şeffaf kağıt (ipek kağıdı) dahil



.282 4 Kitap kağıdı
Kuşe kitap kağıdını 676.283'de sınıflayın 

.282 5 Resim ve sanat kağıdı

.282 6 Banknot kağıdı
Para, senet, tahvil basımında kullanılan kağıtlar

.283 Kuşe kağıt

.284 Özel kağıt

.284 2 İnce kağıt
Ömek: kağıt mendil, tuvalet kağıdı 
Şeffaf kağıdı 676.2823'de sınıflayın 

.284 4 Kurutma kağıdı ve emici kağıt

.284 5 Vulkanize elyaflı kağıt ve parşömen kağıtlar
Hayvan derisinden hazırlanan parşömen için ayrıca 685'e bkz. 

.284 8 Duvarkağıdı

.286 Aprelenmemiş kağıt
Ömek: Gazete kağıdı

.287 Paket ve torba (ambalaj) kağıdı
Ömek: Kasap kağıdı, kraft kağıdı, Manila kağıdı

.288 Karton
Ömek: Bristol karton, mukavva, yemek kartonları

.289 Dam ve duvar kağıtları (katranlı kağıt)

.3 Kağıt ve karton kaplar

.32 Kutular ve kartonlar
Ömek: Oluklu mukavva kutular ve kapaklı kutular

Yemek kartonundan yapılmış kutular için 676.34'e hkz.

.33 Torbalar

.34 Yemek kartonundan yapılmış kutular
Ömek: Yiyecek kutuları, kağıt tabaklar ve bardaklar

.4 Arıtılmış kağıt hamuru
Odun hamuru ve pamuk linterinden alfa selüloz üretimi

.5 Kağıt hamuru yan ürünleri
Ömek: Yağlı asitler, odun özü, reçineler, içyağı, terebentin



677 Dokumalar
Elyaflann, kumaşlann, ipliklerin imalatı
Dokuma ve giysi imalatı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Giysi imalatını 687'de sınıflayın

ÖZET
677.001-.009 Standart altbölümler

.02 Genel konular

.1 Hasır halat elyaflardan dokumalar

.2 Tohum tüyü elyaflarından dokumalar

.3 Hayvansal elyaflardan dokumalar

.4 İnsan yapısı elyaflardan dokumalar

.5 Belirli elyaflardan diğer dokumalar

.6 Bileşiminden bağımsız olarak özel işlemli dokumalar

.7 Kordonlar, süsler ve ilgili ürünler

.8 Cerrahi amaçlı gazlı bez ve pamuk

Felsefe ve kuram

Çeşitli
Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler 

Kullanmayın; 677.028'de sınıflayın

Standart altbölümler

.001 

.002 
[.002 8]

.003-.009

.02

.022

.028 

.028 2 

.028 21

.028 22 

.028 24 

.028 242 

.028 245 

.028 25

.028 3 

.028 32 

.028 35

Genel konular 

Desenler

Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler, ürünler 
İşlemler

Ön işlemler
Ömek: Tarama, taraklama 

Eğirme, bükme, çile haline getirme 
Dokuma, örme, keçeleme 

Dokuma 
Örme

Temel apre
Fiziksel ve kimyasal işlemler
Ömek: Sarkıtma, presleme, kırıştırma, merserize yapma, 
ütüleme, kırkma, hafifçe yakma, germe

Boyama ve basma için 667.3'e hkz.
Malzemeler

Elyaflar
Tekstil kimyasallan



.028 5 Enerji ekipmanları

.028 52 İplik büküm makineleri

.028 54 Tezgahlar ve tezgah donanımı

.028 55 Temel apre makineleri

.028 6 Ürünler
Ürünlerin testleri ve kalite kontrolları için 677,0287'ye bkz. 

.028 62 Yünler ve iplikler

.028 64 Kumaşlar

.028 7 Test ve ölçüm
Ürünlerin testleri ve kalite kontrolları dahil

.029 Atık kontrolü
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

677.1-677.5 Belirli bileşimlerden dokumalar
Belirli tür dokuma elyaflannı burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 677'de, özel işlemli kumaşları, elyafım dikkate almaksızın 
677.6'da sınıflayın

.1 Hasır halat elyaflardan dokumalar

.11 Keten
[.110 28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler

Kullanmayın; 677.112-677.117'de sınıflayın

.112-.117 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler, ürünler
Temel numara olan 677.1 l'e, 677.0282-677.0287 arasında 677.028'i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin keten kumaşlar 677.1164

.12 Kenevir

.13 Jüt

.15 Ramie

. 18 Büyük Hindistan cevizi lifi

.2 Tohum tüyü elyaflarından dokumalar

.21 Pamuk
[.210 28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler

Kullanmayın, 677.212-677.217'de sınıflayın

.212-.217 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler, ürünler
Temel numara olan 677.2l'e, 677.0282-677.0287 arasında 677.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin pamuğun çırçırlanması,taranması, 
taraklanması 677.2121



.23 Kapok (Yastık doldurmak için kullanılan bir çeşit pamuk)

.3 Hayvansal elyaflardan dokumalar

.31 Koyun yünü
Yün ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Lama, alpaka, vikunya, guanako yünleri için 677.32'ye hkz.

[.310 28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Kullanmayın 677.312-677.317'de sınıflayın

.312-.317 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler, ürünler
Temel numara olan 677.3l'e, 677.0282-677.0287 arasında 677.028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin koyun yünü elyafları 677.3132

.32 Lama, alpaka, vikunya, guanako (Güney Amerikaya özgü deve
cinsinden ve lamadan iri bir hayvan) yünleri

.33 Keçi kılı

.34 Deve tüyü

.35 Tavşan tüyü

.36 Atık ve kullanılmış yün ve kıl

.39 ipek

.391 Kültür ipeği
[.391 028] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler

Kullanmayın; 677.3912-677.3917'de sınıflayın

.391 2-.391 7 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler, ürünler
Temel numara olan 677.39l'e, 677.0282-677.0287 arasında 
677.028'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin kültür ipeğinin 
sarkıtılması 677.39125

.392 Yabani ipek (Tussah ipeği)

.394 Atık ve kullanılmış ipek

.4 İnsan yapısı elyaflardan dokumalar
İnsan yapısı elyafların kimyasını [eskiden 547.85] burada sınıflayın

.46 Selülozikler (Rayon: suni ipek ve asetat)
Standart altbölümler için 677.46001-677.46009'u kullanın 

Kağıt elyaflarından dokumalar için 677.5'e hkz.

.460 1-.460 9 Suni ipeğin standart altbölümleri

.461

677.461-677.463 Suni ipek
Kapsamlı eserleri 677.46'da sınıflayın

Nitroselüloz



İmalat 677

.462 Kupramonyum ipeği

.463 Viskoz ipeği

.464 Selüloz asetat

Al Selülozik olmayanlar
Cam yününü 677.52 de sınıflayın

All Azlon

.473 Poliamitler (Naylonlar)

.474 Diğer polimerizasyon dokumaları

.474 2 Akrilikler
Poliakrilikleri burada sınıflayın

.474 3 Polyesterler

.474 4 Viniller
Ömek: Nitriller, saranlar, vinyonlar
Polivinilleri burada sınıflayın

.474 5 Alkenler (olefinler)
Ömek: Polietilen, polipropilen

.474 8 Polifloro hidrokarbonlar

.5 Belirli elyaflardan diğer dokumalar

.51 Amyantlı elyaflardan

.52 Cam yününden

.53 Madeni elyaflardan

.54 Değiştirilmemiş bitkisel elyaflardan
Ömek: Bambu, şeker kamışı, rafya, benekli hintkamışı, saz

.55 Elastik elyaflardan

[.57] Kağıt elyaflarından
Numara kullanılmıyor; 677.5'de sınıflayın

.6 Bileşiminden bağımsız olarak özel işlemli dokumalar
Dokunmamış kumaşları burada sınıflayın

.61 Lüks(fantazi) dokumalar
Halılar, kilimler, goblenler için 677.64; delikli kumaşlar için 677.65'e 
hkz.

.615 Armür dokuma
Ömek: Parlak yüzlü, kabartmalı,

411



.616 Jakar dokuma
Ömek; Brokar, brokatel, damasko, lame, döşemelik kumaşlar

.617 Kadife dokuma
Ömek: İpek veya pamuktan dokunmuş tüylü kordon veya saçak, fitilli 
kadife, kaba çuha, şayak, pelüş, havlu kumaş, pelür, kadife, pamuklu 
kadife

.62 Dokunmuş keçe
Keçe ile ilgili kapsamlı eserleri 677.63'de sınıflayın

.624 Flanel ve ince fanila ipliğinden dokumalar

.626 Battaniyeler, sarınılarak kullanılan elbiseler, örtüler

.63 Dokunmamış keçe
Keçe ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Dokunmuş keçe için 677.62'ye bkz.

.632 Yaygılar ve halılar

.64 Halılar, kilimler, goblenler

.642 Goblen yaygılar

.643 Halılar ve kilimler
Dokunmamış keçe halılar için 677.632'ye hkz.

.65 Delikli kumaşlar
Zincir düğümü ve düğümlü kumaşlar için 677.66'ya hkz.

.652 In leno dokuma
Ömek: Margizet, ipek yün kanşımından ince kumaş (grenadin)

.653 Danteller
Tahta iğ, iğne, makine dantelleri

.654 Tüller

.66 Zincir düğümü ve düğümlü kumaş

.661 Örgüler

.662 Tığ işleri

.663 Mekik oyası

.664 Ağ örgüleri

.68 işlevsel apreleri olan kumaşlar
Ömek: Askıda kumyan, ütü istemeyen kumaşlar
Apresi ne olursa olsun belirli tür özel işlenmiş kumaşları 677.61-677.66'da 
sınıflayın

.681 Katlanıp buruşmayan kumaşlar



.682 Su geçirmeyen kumaşlar

.688 Çekmeyen kumaşlar

.689 Yanmayan ve ateşe dayanıklı kumaşlar

.69 Birleşik ve katlı kumaşlar

.7 Kordonlar, süsler ve ilgili ürünler

.71 Halatlar, sicimler, ipler
Sırmaları 677.76'da sınıflayın

.76 Sırmalar
Ömek: Dekoratif süs bağcıklan, kordonlar, kurdeleler, danteller, şeritler, 
kalın dantel iplikleri, gelin telleri; mobilya süsleri

.77 Makine nakışları
Dantelleri 677.653'de sınıflayın

.8 Cerrahi amaçlı gazlı bez ve pamuk
Ömek: Bandajlar, sıhhi peçeteler

678 Elastomerler ve elastomer ürünleri

678.2
.3
.4
,5
.6
.7

.202 8

.21

.22

.23

.24

.27

ÖZET
Kauçuk
Kauçuk ürünleri 
Kauçuğun özellikleri 
Lateksler
Doğal elastomerler 
Sentetik elastomerler

Kauçuk
Kauçuk ürünleri için 678.3’e; kauçuğun özellikleri için 678.4’e; doğal kauçuk 
için 678.62’ye; sentetik kauçuk için 678.72'e bkz.

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler 
Malzemeleri 678.2l'de sınıflayın

Malzemeler
Bozulmuş lastik için 678.29'a hkz.

Çiğneme

Karışım hazırlama
Ömek: Hızlandırıcılar, antioksidanlar, renk maddeleri, eriticilerin 
kullanımı

Vulkanizasyon

Kalıplama, gerilim, apreleme



.29 Bozulmuş lastik ve atık kontrolü
Devulkanizasyon dahil 
Kirlilik kontrolünü burada sınıflayın

.3 Kauçuk ürünleri
Elastik elyaflı dokumaları 677.55'de sınıflayın

Doğal kauçuk ürünler için 678.63'e; sentetik kauçuk ürünler için 
678.723'e hkz.

.32 Lastikler

.33 Şasonlar

.34 Presle kalıplanmış ve vulkanize edilmiş maddeler
Ömek: Kapı tutucular, kaplar, termoforlar, yer kaplamaları

.35 Gerilmiş malzemeler
Ömek: İç lastikler, lastik bantlar, tecrit bantları, cam silecekleri

.36 Daldırma, kaplama, elektrotortullama yoluyla üretilmiş maddeler
Ömek: Taşıyıcı ve sürücü kayışları, hortumlar, tabakalar

.4 Kauçuğun özellikleri

.5 Lateksler
Doğal lateksler için 678.61’e; sentetik lateksler için 678.7l'e hkz.

.502 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 678.52l'de sınıflayın

.52 Teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.521 Malzemeler

.522 Ön işlemler
Ömek: Koruma, yoğunlaştırma, köpüklendirme, santrifüjleme, lateks 
parçacıkların hazırlanması

.524 Vulkanizasyon

.527 Diğer işlemler
Ömek: Döküm, kaplama, daldırma, elektrotortullama,kalıplama, 
yayılma

.53 Ürünler

.532 Köpüksü maddeler

.533 Daldırma ve döküm yoluyla yapılan maddeler
Ömek: Biberon emzikleri 
Ameliyat eldivenleri 685.43'e alındı



.538 Germe, yayma, püskürtme, elektrotortullama ile yapılan maddeler
Bu numaranın diğer ürünler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
678.53'de sınıflayın

.54 Özellikler

.6 Doğal elastomerler

.61 Doğal lateksler

.62 Doğal kauçuk
Doğal kauçuk ürünler için 678.63’e; doğal kauçuğun özellikleri için 
678.64'e hkz.

.63 Doğal kauçuk ürünler

.64 Doğal kauçuğun özellikleri

.68 Doğal kauçuğun kimyasal türevleri
Ömek: Siklokauçuk ve halojenleştirilmiş kauçuk, kauçuk hidroklorid

.7 Sentetik elastomerler

.71 Sentetik lateksler [eskiden 547.8425]

.72 Sentetik kauçuk ve türevleri
Ömek: Akrilonitril kauçuk (GR-A), butadiyen-stiren kauçuk (GR-S), 
kloropren kauçuk (GR-M), isobütilen kauçuk (GR-I), polibutadiyen 
kauçuk, poliüretan kauçuk
Sentetik kauçuk ve türevleri ve sadece sentetik kauçuk için standart 
altbölümler eklenmiştir
Poliüretanlar ile ilgili kapsamlı eserleri 668.4239'da sınıflayın

.720 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Sentetik kauçuk için yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, 
gereçler, malzemeleri 678.722'de sınıflayın

.722 Sentetik kauçuk için teknikler, işlemler; araçlar, gereçler,
malzemeler

.723 Sentetik kauçuk ürünleri

.724 Sentetik kauçuğun özellikleri

.728 Sentetik kauçuğun kimyasal türevleri

.73 Yüksek stirenli reçineler (elastoplastikler)

679 Belirli malzemelerden yapılmış diğer ürünler
.4 Keratinli (boynuz, tırnak ve pençenin esas maddesi) ve dentinli (diş 

maddesi) malzemeler

.43 Fildişi ürünler

.47 Tüylü ürünler



.6 Elyaf ve sert kıllardan ürünler
Ömek: Süpürgeler, fırçalar, temizlik bezleri

.7 Tütün ürünleri
Tütün muadilleri için ayrıca 688.4'e bkz.

.72 Purolar

.73 Sigaralar

680 Belirli kullanımları olan ürünlerin imalatı
Başka yerde belirtilmemiş
Genel yaklaşım: Planlama, tasarım, üretim
El sanatları ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Ev gereçlerinin aile üyeleri tarafından onarılmasını 643.7'de; sanatsal el sanatı 
ürünlerini 745.5'de; mühendisliğin belirli dallarını temel alan ürünlerin imalatını 
620’de yer alan söz konusu mühendislikle birlikte sınıflayın.Ömeğin askeri 
mühendislik 623, otomobil imalatı 629.2 ve aşağıda belirtilen durumlar dışında 
belirli kullanımları olan belirli malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatını 
671-679'da sınıflayın. Örneğin çelik ürünlerin imalatı 672, ama çelik mobilya 
imalatı 684.105

Bkz. Kılavuz 671-679 ile 680; 680; 745.5 ile 680

ÖZET
681 Kesinlik araçları ve diğer aletler
682 Küçük dövme işleri (Demircilik)
683 Madeni eşya ve ev aletleri
684 Mefruşat ve ev atölyeleri
685 Deri ve kürk eşyalar, ve ilgili ürünler
686 Matbaacılık ve ilgili etkinlikler
687 Giysi ve aksesuvarlar
688 Diğer nihai ürünler ve paketleme teknolojisi

681 Kesinlik araçları ve diğer aletler
ÖZET

681.1 Zaman ölçme, sayma ve hesaplama cihaz ve makineleri
.2 Test ve ölçüm cihazları
.4 Optik cihazlar
.6 Baskı, yazı, kopya makine ve donanımı
.7 Diğer bilimsel ve teknolojik cihazlar, makine, donanım
.8 Müzik aletleri

.1 Zaman ölçme, sayma ve hesaplama cihaz ve makineleri
Test ve ölçüm cihazları için 681.2'ye hkz.



. 11 Zaman ölçen cihazlar [eskiden 529.78]

.111 Eski ve ilkel cihazlar
Ömek: Kum saatleri, güneş saatleri, su saatleri

.112 Saatin parçaları (Saatçilik)
Ömek: Dişliler, ayarlar, yataklar, ayar aletleri

.113 Saatler
Saatler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Sanat eseri olarak saatleri 739.3'de sınıflayın
Tamamlayıcı parçaları için 681.112'ye; pnömatik saatler için 
681.115'e; elektrikli saatler için 681.116'ya; kronograflar, 
kronoskoplar, kronometreler için 681.118'e bkz.

.114 Kol saatleri
Kol saatleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Sanat eseri olarak saatleri 739.3'de sınıflayın

Tamamlayıcı parçalan için 681,112'ye; kronograflar, 
kronoskoplar, kronometreler için 681.118'e hkz.

.115 Pnömatik saatler

.116 Elektrikli saatler

.118 Kronograflar, kronoskoplar, kronometreler
Ömek: Metronomlar, durdurmalı saatler, takometreler, zaman 
ayarlayıcılar, zaman ve tarih kaydediciler

. 14 Sayma ve hesaplama cihaz ve makineleri
Ömek: Hesap makineleri, kasalar, tasnif makineleri, hesap cetvelleri, oy 
makineleri

Bilgisayarlar için 621.39'a hkz.

.2 Test ve ölçüm cihazları
Ömek: kalorimetreler [eskiden 536.62]; elektriksel olmayan niceliklerin 
ölçümü için elektrikli cihazlar [eskiden 621.379]; genel kullanımlı elektronik 
kalibrasyon aletleri, göstergeler, ölçerler, sondalar [tümü eskiden 
621.381548]; ölçüm aletleri [eski 621.994]; akım ölçerler
Bilim ya da teknolojide genel kullanımı olan test ve ölçüm cihazlarını, 
teknolojik olmayan niceliklerle ilgili test ve ölçüm cihazlarını, fiziksel 
niceliklerin ölçümü için kullanılan cihazları burada sınıflayın
(Fiziksel niceliklerin ölçümü için kullanılan cihazlar dışında) hilimin belirli 
bir dalında kullanılan test ve ölçüm cihazlarını 681.75'de; belirli bir teknolojik 
uygulamayı imalat numarasıyla birlikte sınıflayın. Örneğin uçak 
enstrümantasyonu 629.135; tıbbi teşhis ekipmanı 681.761

Elektriksel niceliklerin ölçümünde kullanılan cihazlar için 621.37'ye; 
elektronik sinyallerin test ve ölçümünde kullanılan cihazlar için 
621.381548'e; zaman ölçümünde kullanılan cihazlar için 681.1 l'e hkz.



.4

.41

.411

.412

.413

.414

.414 2-.414 6

.414 8

.415

.416

.418

Optik cihazlar [eskiden 535.33]

Belirli cihazlar
Belirli cihazlann parçalarını 681.42-681.43'de sınıflayın

Gözlük camları

Teleskoplar, opera ve arazi dürbünleri 

Mikroskoplar

Spektroskoplar (tayf cihazları)
Optik ve parafotik spektroskoplar

Temel numara olan 681.414'e, 535.842-535.846 arasında 535.84 u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kırmızı ötesi spektroskoplar 
681.4142

Diğer spektroskoplar
Örnek: Manyetik rezonans, mikrodalga, radyofrekans, X ışını ve 
gamma ışını spektroskopları

Fotometreler

Polarimetreler

Fotoğrafık cihazlar
Örnek: Kameralar, projektörler, aksesuvarlar 
Film ve diğer kimyasal fotoğrafik ürünleri 661.808'de sınıflayın 

Fotometreler için 681.415’e; fotokopi cihazları için 681.65'e bkz.

681.42-681.43 Tamamlayıcı parçalar
Kapsamlı eserleri 681.4'de sınıflayın

.42 Mercekler, prizmalar, aynalar

.423 Mercekler

.428 Aynalar

.43 Çerçeveler ve diğer yuvalar

.6 Baskı, yazı, kopya makine ve donanımı
Örnek: Bilgisayar çıktısı mikroform (COM) araçları [eski 621.3987], 
kalemler, mekanik kalemler, lastik damgalar
Faks kayıt cihazlannı 621.38235'de, tahta kalemleri 674.88'de sınıflayın

.61 Stenografı ve dizgi makineleri, daktilolar

.62 Yazıcılar ve baskı makineleri
Bilgisayar çıktısı yazıcılarını [eski 621.3987] burada sınıflayın

.65 Fotokopi donanımı



.75

.753

.754

.755

.757

.76

.760 4 

.760 41 

.761

.763 

.763 1 

.763 6 

.766 

.766 4 

.766 5 

.766 6 

.766 8 

.766 9 

.767 

.767 1

Diğer bilimsel ve teknolojik cihazlar, makine, donanım
Başka yerde belirtilmeyen

Bilimsel cihazlar ve donanım
Bilimin belirli dalları ile ilgili test ve ölçüm cihazlarını burada sınıflayın
Bilimsel test ve ölçüm cihazları ile ilgili kapsamlı eserleri 681.2'de 
sınıflayın

Fiziksel cihazlar ve donanım
Fiziksel ilkelere dayalı çok uygulamalı cihazlar, örneğin jiroskop dahil 
Fiziksel niceliklerin ölçümünde kullanılan cihazları 681.2'de sınıflayın

Kimyasal cihazlar ve donanım 

Jeolojik cihazlar ve donanım 

Biyolojik cihazlar ve donanım

Teknolojik cihazlar, makine, donanım
Örnek: İnşaat, kirlilik kontrolü, madencilik, arazi ölçüm cihazları
Teknolojinin başka yerde belirtilmemiş belirli dalları ile ilgili test ve 
ölçüm cihazlarını burada sınıflayın
Teknolojik test ve ölçüm cihazları ile ilgili kapsamlı eserleri 681.2'de 
sınıflayın

Özel konular

Basınçlı kaplar

Tıbbi cihazlar, makine, donanım
Örnek; Prezervatifler, teşhis ekipmanı, protez aygıtları 

Takma bacaklar için 685.38'e bkz.

Tarımsal cihazlar, makine, donanım 
Bitki kültürleri için 

Hayvan kültürleri için 

Kimyasal ve ilgili teknolojiler için 
Yiyecek ve içecek teknolojisi için 

Petrol ve doğal gaz teknolojileri için 

Seramik teknolojisi için 

Plastik ve elastomer teknolojileri için 

Metalürji için

Kimyasal olmayan imalatlar için
Madeni imalatlar için



.767 6 Odun ve kağıt teknolojileri için

.767 7 Tekstil ve giyim teknolojileri için

.8 Müzik aletleri
Elde yapımı 784.1923'de sınıflayın

[.81-.83] Belirli enstrüman tipleri
681.86-681.88'e alındı

.86-.88 Belirli enstrüman tipleri [eski 681.81-681.83]
Temel numara olan 681.8'e, 786-788 arasında 78'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin piyano imalatı 681.862
Elde yapımı 786-788’de sınıflayın

682 Küçük dövme işleri (Demircilik)
.1 At nalı yapımı

.4 Elde dövülmüş aletler ve demir işleri

683 Madeni eşya ve ev aletleri
Madeni eşya ve inşaat malzemelerinin imalatı ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Burada belirtilmemiş belirli bir madeni eşyayı ya da inşaat malzemesi ürününü, 
söz konusu ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin aletler 621.9, boyalar 667.6

.3

.31

.32

.34

.4

Çilingirlik

Kapı sürgüleri ve mandallar 

Kilitler ve anahtarlar 

Kasalar

Küçük silahlar
Küçük silahlar, tüfekçilik ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Askeri küçük silahları 623.44'de sınıflayın 

Felsefe ve kuram 

Çeşitli

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 683.403'de sınıflayın 

.400 3-.400 9 Standart altbölümler

.400 1 

.400 2 

[.400 288]

683.401-683.406 Genel konular
Kapsamlı eserleri 683.4'de sınıflayın

.401 Tasarım



[.402] İmalat
Numara kullanılmıyor; 683.4'de sınıflayın

.403 Bakım ve onarım

.406 Mühimmat

.42 Tüfekler ve çifteler

.422 Tüfekler

.426 Çifteler

.43 Tabancalar

.432 Tabancalar (tek atışlı ve otomatik)

.436 Revolverler

.8 Ev araç ve gereçleri
Madeni olmayan ev araç ve gereçlerini malzeme ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin ahşap eşyalar 674.88

.802 88 Bakım ve onanm
Aile fertleri tarafından yapılan bakım ve onarımı 643.6'da 
sınıflayın

.82 Mutfak gereçleri
Örnek: Bıçaklar, kaplar, tavalar, kovalar

.83 Elektrikli eşyalar
Elektrikli eşyalar ile ilgili kapsamlı eserleri 621.31042'de sınıflayın 

Özel tesisat gerektiren elektrikli araçlar için 683.88'e bkz.

.88 Ağır donanım
Özel tesisat gerektiren elektrikli, gazlı, diğer araçlar
Örnek: Bulaşık makineleri, kurutucular, çöp öğütme makineleri, fınniı 
ocaklar, sobalar, çamaşır makineleri, termosifonlar
Isıtma, havalandırma, iklimlendirme donanımını 697'de sınıflayın

Buzdolapları ve dondurucular için 621,57'ye bkz.

684 Mefruşat ve ev atölyeleri
Mefruşat ve ev atölyeleri ile yalnızca mefruşat için standart altbölümler olarak
684.001-684.009'u kullanın

.08 Ahşap işleme
Ev (amatör) atölyeleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Maden işleme için 684.09'a bkz.

.082 El aletleri ile

.083 Elektrikli aletlerle



Dewey Onlu Sınıflama 684

.084 Yüzey işleme

.09 Maden işleme

.1 Mobilya
Standart altbölümler için 684.1001-684.1009'u kullanın

684.104-684.106 Genel konular
Kapsamlı eserleri 684.1'de sınıflayın

.104 Ahşap mobilya
[.104 028 8] Bakım ve onarım

Kullanmayın; 684.1044'de sınıflayın

.104 2 Asıl yapı

.104 3 Yüzey işlemleri

.104 4 Bakım ve onarım

.104 42 Gövde yenilemesi

.104 43 Yüzey işleminin yenilenmesi

.105 Madeni mobilya

.106 Diğer malzemelerden yapılmış mobilyalar
örnek: Karışık malzeme, plastik, ratan, toprak

.12

.13

.14

.15

.16

684.12-684.16 Belirli mobilya tipleri
Kapsamlı eserleri 684.1'de, açık hava mobilyasını 684.18'de sınıflayın

Döşemeli mobilya
Örnek; Divanlar, koltuklar, minderli sandalyeler

Sandalyeler ve masalar
Minderli sandalyeleri 684.12'de sınıflayın 

Çalışma masaları 
Yataklar

Kasalar, yaylar, şilteler dahil

Dolaplar ve gömme (yerli) mobilya
Örnek: Kitaplıklar, çekmeceler, büfeler, tuvalet masaları, dolaplar, raflar 
Sabit ahşap rafları 694.6'da sınıflayın



685

. 18 Açık hava mobilyası
Örnek: Bahçe, avlu, teras mobilyası 
Kamp mobilyalarını 685.53'de sınıflayın

.3 Kumaş mefruşatlar
Örnek: Perdeler, döşemelikler, duvar örtüleri, yatak örtüleri 

Halılar ve kilimler için 677.643’e bkz.

Deri ve kürk eşyalar, ve ilgili ürünler
Hayvan derisinden yapılan parşömen dahil

Kağıt hamurundan yapılan parşömen için ayrıca 676.2845'e bkz.

.1 Eyer ve koşum takımları

.2 Deri ve kürk giysi ve aksesuvarlar
Deri ve kürk ayakkabıları 685.3'de, deri ve kürk eldivenleri 685.4'de sınıflayın

.22 Deri
Örnek: Önlük, kemer, ceket, etek, pantolon 

.24 Kürk
Örnek: Palto, şapka, ceket, manşon, yaka, etol

.3 Ayakkabı ve ilgili ürünler
Şosonlar için 678.33’e, çoraplar için 687.3'e bkz.

.31 Çizmeler ve ayakkabılar
Tahta ayakkabılar ve nalınları 685.32'de, belirli etkinliklerde kullanılan 
ayakkabıları 685.36'da, sakat ayakkabılarını 685.38'de sınıflayın

.31001 Felsefe ve kuram

.310 02 Çeşitli

[.310 028 8] Bakım ve onarım
Kullanmayın; 685.3104'de sınıflayın

.310 03-.310 09 Standart altbölümler

.3102 Tasarım

.310 3 Yapım

.3104 Bakım ve onarım

.32 Tahta ayakkabılar ve takunyalar

.36 Belirli etkinliklerde kullanılan ayakkabılar ve ilgili ürünler

.361 Buz patenleri

.362 Tekerlekli patenler ve kaykaylar



.363 Kar ayakkabıları

.364 Kayaklar
Kar kayağı ile ilgili donanım imalatını 688.7693'de sınıflayın

.367 Yürüme sırıkları

.38 Sakatlar için ayakkabı ve ilgili ürünler
Örnek: Takma bacaklar, koltuk değnekleri, özel ayakkabılar

.4 Eldivenler ve tekparmaklı eldivenler
Malzemesi ne olursa olsun

.41 Geleneksel eldivenler

.43 Özel eldivenler ve tek parmaksız eldivenler, uzun eldivenler
Örnek: Ameliyat eldivenleri [eskiden 61S.533], atletik eldivenler ve 

I beyzbol eldivenleri, sanayide kullanılan koruyucu eldivenler

.47 Geleneksel tek parmaklı eldivenler

.5 Valizler, el çantaları, kamp donanımı

.51 Valiz ve el çantaları
Evrak çantaları, bond çanta dahil

.53 Kamp donanımı
Örnek: Kamp yalaklan, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, çadırlar

686 Matbaacılık ve ilgili etkinlikler
Yaymlann tasarım ve imalatını, kitap sanatını burada sınıflayın
Kitap ile ilgili disiplinlerarası eserleri 002'de, kitap resimlemeyi 741.64'de 
sınıflayın

Matbaa donanımının imalatı için ayrıca 681.6'ya bkz.

ÖZET
686.1 Matbaanın icadı

.2 Basım

.3 Ciltleme

.4 Fotokopi (Fotoçoğaltma)

.1 Matbaanın icadı



.2 Basım
Müzelerin basım faaliyetleri dahil [eski 069.7]
Latin alfabesiyle basımı burada sınıflayın
Basım ortamları ile ilgili disiplinlerarası eserleri 302.232'de, basım ve yayım 
ile ilgili kapsamlı eserleri 070.5’de sınıflayın
Basma sanatına ağırlık veren "masa üstü yayıncılık" ile ilgili eserler 
686.22'de, dizgi için mikrobilgisayar donanımı 686.22544536'da sınıflanır

Bireysel yayıncılık için ayrıca 070.593'e hkz.

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Matbaanın icadını 686.1'de sınıflayın

.21 Latin alfabesi dışındaki belirli alfabeler ve harflerle basım
Latin alfabesi dışındaki belirli alfabeler ve harfler için hurufat dökümü, 
harf dökümü, yazı karakterlerini burada sınıflayın
Latin alfabesi dışındaki belirli alfabeler ve harflerle basımın belirli 
yönlerini söz konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin tipo baskı 
686.2312

[.212] Braille (kör) alfabesi ve diğer kabartma harfler
686.282'ye alındı

[.217] Latin alfabesi
Bu numaranın Latin alfabesiyle basım ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 686.2'de sınıflayın
Latin alfabesi için yazı karakterleri 686.224'e alındı

.218 Grek (Yunan) alfabesi

.219 Diğer alfabeler ve karakterler
Temel numara olan 686.21'e, 6.Tablo’dan 91-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kiril alfabesi 686.21918

.22 Basma sanatı

.221 Hurufat dökümü ve harf dökümü

.224 Yazı karakterleri
Harflerin, süslemelerin, diğer işaretlerin ve noktalamaların tasanmı, 
tarzı, özellikleri
Latin alfabesinin yazı karakterlerini [eski 686.217] burada sınıflayın
Latin alfabesi dışındaki belirli alfabeler ve harflerin yazı karakterlerini 
686.21'de, braille (kör) alfabesi ve diğer kabartma karakterlerin yazı 
karakterlerini 686.282'de sınıflayın

.224 7 Belirli yazı karakterleri ve Latin alfabesi için yazı karakteri türleri
Örnek: Gotik, italik, romen; Bodoni, Garamond, Times, Romen



.225

[.225 028 5]

.225 2

.225 3 

.225 4 

.225 42 

.225 44

.225 5 

.225 6 

.23

.230 4 

.230 42

.231 2

.231 4

Düzenleme (Dizgi)
Veri işleme Bilgisayar uygulamalan 

Kullanmayın; 686.22544'de sınıflayın

Sayfa tasarımı
Sayfa düzeni, pikaj dahil 

Elle dizgi 

Makineyle dizgi

Linotip ve insanların kullandığı diğer donanım kullanılarak 

Bilgisayarla çalışan ve diğer otomatik donanım kullanılarak 
Örnek: Fotodizgi
Bilgisayarlı dizgiyi burada sınıflayın
Gereksiz tekrarlara yol açmıyorsa, temel numara olan 
686.22544’e, 004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları 
ekleyin.Ömeğin dizgi için mikrobilgisayar programları 
686.22544536, sayısal mikro bilgisayarların kullanımı 
686.22544416, ama sayısal bilgisayarların kullanımı 
686.22544 (686.225444 değil)

Düzeltme

Sayfa tertibi ve sayfa bağlama

Baskı
Düşük hacimli çıktı aygıtları olarak bilgisayar yazıcıların kullanımı ile 
ilgili disiplinlerarası eserleri 004.77’de; belirli bir kullanımı, söz konusu 
kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin dizgi sırasındaki kullanım 
686.22544477

Özel grafik malzemenin baskısı için 686.28'e hkz.
Faksimile yayıncılık için 621.38235’e, matbaa donanımın imalatı için
681.6'ya ayrıca hkz.

Özel konular 

Renkli baskı 

Mekanik teknikler
Fotomekanik teknikleri 686.232'de sınıflayın

Dizgiden baskı almak
Tipo baskı teknikleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Klişeden baskı almayı 686.2314'de sınıflayın

Klişeden baskı alma
Kurşun klişe, galvano bakır klişe, otoklişe, oyma klişe, kağıt 
matristen baskı alma

Düz baskı klişelerinden baskı almak için ayrıca 686.2315'e 
bkz.



.2315 Düz baskı
Taş baskı (litografı) ve ofset (ofset litografı) baskıyı burada 
sınıflayın

Fotolitografi, foto-ofset, kolotip (özel bir işlemden sonra 
jelatinli filmden doğrudan doğruya fotoğraf basma tekniği) 
için 686.2325'e bkz.

.231 6 Teksir teknikleri
Örnek; Serigrafı, ipek baskı

.232 Fotomekanik teknikler

.232 5 Fotolitografi, foto-ofset, kolotip (jelatin işlemi)
Baskı devrelerin imalatında fotolitografi (mikrolitografi) için 
ayrıca 621.381531'e bkz.

[.232 6] Fotometallografi
Numara kullanılmıyor; 686.232'de sınıflayın

.232 7 Fotoğraf haketme (Fotointaglio)
Örnek: Fotogravür, foto aşındırma, çizgi ve yanm tonların 
kazınması

.233 Darbesiz teknikler
Örnek: Elektrografik, elektrofotoğrafik, mürekkep püskürtme (ink jet), 
laser işlemleri

Fotokopi işlemindeki elektrofotoğrafik süreçler için ayrıca 
686.44'e bkz.

.28 Özel grafik malzemenin basımı

.282 Braille (kör) alfabesi ve diğer kabartma yazılar [eskiden 686.212]
Braille ve diğer kabartma yazı alfabeleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
41 l'de sınıflayın

.283 Haritalar

.284 Müzik (Nota)

.288 Doğrudan nakit değeri olan malzeme
Örnek; Banknotlar, posta pulları, senet ve tahviller

.3 Ciltleme
İşlemler ve malzemeler
Standart altbölümler için 686.3001-686.3009'u kullanın

.302 Elde ciltleme ve ince ciltçilik

.303 Ticari ciltçiliğin belirli türleri
Bu numaranın ticari ciltleme ile ilgili kapsamlı eserler için
kulanılmasından vazgeçilmiştir, 686.3'de sınıflayın

.303 2 Tek kopya (kütüphane) ciltleme

.303 4 Tirajın ciltlenmesi

.34 Cilt kapağı tipleri

.342 Deri



.343 Kumaş ve taklit deri

.344 Kağıt

.35 Bağlama yöntemleri
Örnek: El dikişi, üstten dikiş, yandan dikiş, tel dikiş; tam cilt ve diğer 
yapıştırma türleri

.36 Süsleme
Örnek: Yaldızlama, yazı yazma, ebrulama (hareleme), sıcak kalıpla süs 
yapma

.4 Fotokopi (Fotoçoğaltma)
Fotokopi ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Telefaksı 621.38235'de sınıflayın

Fotokopi araçlarının imalatı için ayrıca 681.65'e bkz.

.42 Ozalit baskı

.43 Mikrofotoğraf
Mikrofilm ve diğer küçük ölçekli reprodüksiyonların üretimi

.44 Elektrostatik ve elektrofotoğrafik işlemler
Xerografi dahil

.45 Fotostatlarm üretimi

687 Giysi ve aksesuvarlar
Günlük giysileri, spor giysilerini burada sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, bu listedeki altbölümlerden iki ya da daha fazlasını 
ilgilendiren özellikleri olan karmaşık konulan, sonra gelen numarada sınıflayın. 
Örneğin askeri başlıklar 687.4 (687.15 değil)
Giyim ile ilgili disiplinlerarası eserleri 39l'de, giysi yapımı ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 646.4'de sınıflayın

Deri ve kürk giysiler için 685.2'ye hkz.

ÖZET
Standart altbölümler 

Belirli giysi türleri 
tç çamaşırları 
Çoraplar
Şapkalar, başlıklar
Giysi yapımına ilişkin malzemeler (Tuhafiye)

687.01-.09
.1
.2
.3
.4
.8

.04

.042

.043

.044

Genel konular

Patron çıkarma ve düzeltme

Biçme

Dikme



.081

.082

.083

.1

Terzilik
687.112'ye alındı

Erkek giyimi
Erkek ev giysilerini [eski 687.11042] burada sınıflayın

Kadın giyimi
Kadın ev giysilerini [eski6%l.\2] burada sınıflayın

Genç giyimi
Çocuk ev giysilerini [eski 687.13) burada sınıflayın

Belirli giysi türleri
Bu numaranın dış giyim için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 687'de 
sınıflayın

Ayakkabılar için 685.3 e; eldivenler için 685.4'e; iç çamaşırları için 
687.2'ye; çoraplar için 687.3'e; başlıklar ve şapkalar için 687.4'e bkz.

.11 Çeşitli giysi türleri
Aşağıda belirtilenlerle sınırlı
Bu numaranın ev giysileri ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 687'de sınıflayın

[.110 4] Özel konular
Bu numaranın kullanılmasından vazgeçildi; 687.1 l'de sınıflayın

[. 110 42] Erkek ev giysileri
687.08l'e alındı

.112 Elbiseler
Terziliği [eski 687.045] burada sınıflayın

.113 Takım elbiseler, ceketler, pantalonlar

.115 Gömlekler, bluzlar, üstler

.117 Etekler

[.12] Kadın ev giysileri
687.082'ye alındı

[. 13] Çocuk ev giysileri
687.083'e alındı

.14 Elbise üstüne giyilen paltolar ve ilgili giysiler
Paltolar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Takım elbise pantalonlannı ve takım elbise ceketlerini 687.113'de 
sınıflayın

[.140 81-.140 82] Kadınlar ve erkekler için
Kullanmayın, 687.141-687.142'de sınıflayın



.140 83

.140 84

.142

.143

.144

.145

,146

.147

.15

.165

Genç yetişkinler için
Çocuklar için palto ve ilgili giysileri 687.143’de, yirmibir yaş 
ve üzerindeki yetişkin genç erkekler için palto ve ilgili 
giysileri 687.141'de, yirmibir yaş ve üzerindeki yetişkin genç 
kadınlar için palto ve ilgili giysileri 687.142'de sınıflayın

Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar için
Yaşları ne olursa olsun yetişkin erkekler için paltolar ve ilgili 
giysileri 687.141'de, yaşı ne olursa olsun yetişkin kadınlar için 
paltolar ve ilgili giysileri 687.142'de sınıflayın

Erkekler için
Yetişkin genç erkekler için palto ve ilgili giysileri 687.140835l'de 
sınıflayın

Kadınlar için
Yetişkin genç kadınlar için palto ve ilgili giysileri 687.1408352'de 
sınıflayın

Çocuklar için

687.144-687.147 Kazaklar, şallar, belirli dış giyim tipleri 
Kapsamlı eserleri 687.14'de sınıflayın

Paltolar
Örnek: Mantolar

Yağmurluklar

Kazaklar
Örnek: Pulloverler, hırkalar 

Şallar, pelerinler, ceketler

Üniformalar ve sembolik giysiler
Örnek: Sivil ve askeri üniformalar, tören giysileri ve akademik giysiler, 
ruhani giysiler

Özel amaçlı giysiler
Örnek: Atletik giysiler, kostümler, gece giysileri ve resmi giysiler, ateşe 
dayanıklı ve diğer koruyucu giysiler, hamile giysileri, düğün giysileri
Günlük ve spor giysiler için 687'yi kullanın

Üniformalar ve sembolik giysiler için 687.15'e hkz.

Yatak giysileri



. 19 Aksesuvarlar
Örnek: Önlükler, kemerler, manşetler, mendiller, manşonlar, boyun 
atkıları, eşarplar

Aksesuvarlar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 391.44'de, mücevher yapımı 
ile ilgili disiplinlerarası eserleri 739.27'de, kostüm mücevheratını 688.2'de 
sınıflayın

Eldivenler ve tek parmaklı eldivenler için 685.4'e; başlıklar için 
687.4'e hkz.

.2 İç çamaşırları
Çoraplar için 687.3'e hkz.

[.208 1-.208 3] Erkekler, kadınlar, çocuklar için iç çamaşırlan 
Kullanmayın; 687.21-687.23'de sınıflayın 

Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar için iç çamaşırları.208 4

.208 7

.21

.22

.3

.4

Yaşı ne olursa olsun yetişkin erkekler için iç çamaşırlarını 
687.2l'de, yaşı ne olursa olsun yetişkin kadınlar için iç 
çamaşırlarını 687.22'de sınıflayın

Hasta ve sakatlar için iç çamaşırları
Tıbbi ve sağlık nedenleriyle giyilen korseleri (destekleyici iç 
çamaşırlarını) 687.25'de sınıflayın

Erkek iç çamaşırları
Kadın iç çamaşırları

Kadın çamaşırları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Kadın yatak giysilerini 687.165082'de sınıflayın 

Çocuk iç çamaşırlan
Genç erkeklerin iç çamaşırlannı 687.2l'de, genç kadınların iç 
çamaşırlannı 687.22'de sınıflayın

Tıbbi ve sağlık nedenleriyle giyilen korseler (destekleyici iç 
çamaşırlan)

Örnek: Cerrahi korseler ve kuşaklar
Bu numaranın tıbbi ve sağlık nedenleriyle giyilmeyen korseler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 687.2'de sınıflayın

Çoraplar
Başlıklar, şapkalar

Dokunmamış fötr şapkaları burada sınıflayın 
Başa takılan eşarpları 687.19'da sınıflayın

[.408 1-.408 3]

.408 4

Kadın, erkek, çocuk başlıklan
Kullanmayın; 687.41-687.43'de sınıflayın

Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar için başlıklar
Yaşı ne olursa olsun yetişkin erkekler için başlıkları 687.4l'de, 
yetişkin kadınlar için başlıkları 687.42'de sınıflayın
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.41 Erkek başlıkları

.42 Kadın başlıkları

.43 Çocuk başlıkları
Genç erkekler için başlıkları 687.4l'de, genç kadınlar için başlıkları 
687.42'de sınıflayın

.8 Giysi yapımına ilişkin malzemeler (Tuhafiye)
Örnek: Düğmeler, kopça ve kancalar, dikiş iğneleri, vatkalar, toplu iğneler, 
armalar, fermuarlar, çıtçıtlar, iplikler

Diğer nihai ürünler ve paketleme teknolojisi
.1 Modeller ve minyatürler

Modeller ve minyatürler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Elde yapılmış modeller ve minyatürler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
745.5928'de; belirli bir nesnenin model ve minyatürlerini l.Tablo'dan 0228 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin uzay 
istasyonlannm ölçekli modelleri 629.4420228

Bkz. Kılavuz 745.5928

.2 Giysi takısı
Giysi takısı yapımı ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Giysi takısı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 391.7'de, takı
yapımı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 739.27'de, el yapımı giysi takısmıı
745.5942'de sınıflayın

.4 Tütün içenler için malzemeler
Örnek: Küllükler, sigaralıklar ve tabakalar, nargileler, çakmaklar, tütün 
keseleri, tütün muadilleri

.42 Pipolar

.5 Kişisel süslenme için aksesuvarlar
Örnek: Taraklar, elektrikli traş makineleri, manikür-pedikür aletleri, jiletler, 
usturalar, cımbızlar

Kozmetikler için 668.55'e, fırçalar için 679.6'ya hkz.

.6 Motorsuz kara taşıtları
Örnek: Atlı arabalar, binek arabaları, dört tekerlekli arabalar, el arabaları 

Bisikletler için 629.227’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 629.046 ile 388

.7 Eğlendirici gereçler

.72 Oyuncaklar
Fabrikasyon ve elyapımı oyuncaklar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
El yapımı oyuncakları 745.592'de sınıflayın

.722 Bebekler, kuklalar



.722 1 

.722 4

.723

.724

.725

.726

.728

Bebekler
Kuklalar

Bebek evleri ve mobilyaları

Yumuşak oyuncaklar
Örnek: Doldurma hayvanlar 
Doldurma bebekleri 688.722l'de sınıflayın

Eğitsel oyuncaklar
Örnek: Yapı oyuncakları, bilim setleri

Yeni ürünler, süsler, yapbozlar, yakalar
Başka yerde belirtilmeyenler

Hareketli oyuncaklar
Mekanik, eletrikli, elektronik, diğer
Ölçekli model hareketli oyuncakları 688.l'de sınıflayın

688.74-688.79 Spor ve oyun donanımı 
Başka yerde belirtilmeyenler 
Kapsamlı eserleri 688.7'de sınıflayın

.74 Kapalı mekanda oynanan beceri oyunları için donanım
Temel numara olan 688.74'e, 794.1-794.8 arasında 794'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin satranç taşı 688.741

.75 Şans oyunları için donanım
Temel numara olan 688.75'e, 795.1-795.4 arasında 795'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin oyun kağıdı 688.754

.76 Açık hava sporları ve oyunları için donanım
Temel numara olan 688.76'ya, 796.1-796.9 arasında 796'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tenis raketleri 688.76342; ancak patenleri, 
kaykayları, kayakları 685.36; kamp donanımım 685.53’de sınıflayın

Binicilik ve hayvan yarışları ile ilgili sporların donanımı için 688.78; 
halikçılık, avcılık, atıcılık donanımı için 688.79'a hkz.

.78 Binicilik ve hayvan yarışları ile ilgili sporlar için donanım
Örnek: Çitler

.79 Balıkçılık, avcılık, atıcılık donanımı
Temel numara olan 688.79'a, 799.1-799.3 arasında 799'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yapay sinekler 688.7912

Küçük silahlar için 683.4’e hkz.



.8 Paketleme teknolojisi
Malzemeler, araçlar, teknikler
Paketleme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 658.564’de; paketlerin (kutuların) 
sanatsal yönlerini 700'de sınıflayın. Örneğin vazolar 738.38 Belirli bir 
malzemeden yapılmış kutuların imalatı ve kullanımını malzemeyle birlikte 
sınıflayın.Ömeğin kağıt kutuları 676.3

[689] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basım’da kullanıldı

690 Binalar
Genel yaklaşım: Planlama, analiz, mühendislik tasarımı, inşaat, yaşanabilir 
yapıların yıkımı ve kullanımı
Binaların tasanmı ve inşaatı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 72l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 643.7 ile 690; 690 ile 624; 721 ile 690

ÖZET
690.01-.09 Standart altbölümler

.1-.8 [Belirli yapısal elemanlar, genel etkinlikler, belirli bina tipleri]
691 İnşaat malzemeleri
692 Yardımcı inşaat uygulamaları
693 Belirli tip malzemeler ve belirli amaçlarla inşaat
694 Ahşap inşaat Marangozluk
695 Çatı kaplama
696 Tesisat ve hizmet birimleri
697 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme mühendisliği
698 Detay işlemler

.01 Felsefe ve kuram

.02 Çeşitli

.0212 Tablolar ve formüller
Özellikleri 692.3'de sınıflayın

[.022 3] Haritalar ve ilgili formlar, planlar, şemalar
Kullanmayın, 692.l'de sınıflayın

.028 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler
Malzemeleri 69l'de sınıflayın 

[.028 8] Bakım ve onanm
Kullanmayın; 690.24'de sınıflayın 

[.028 9] Güvenlik önlemleri
Kullanmayın; 690.22'de sınıflayın 

[.029 9] Emek, zaman, malzeme tahminleri
Kullanmayın; 692.5'de sınıflayın

.03-.09 Standart altbölümler



.1 Belirli yapısal elemanlar
Temel numara olan 690.1’e, 721.1-721.8’de 721'i izleyen numaraları 
ekleyin.Ömeğin yardımcı çatı yapıları 690.15; ancak bacaları 697.8’de, 
şömineleri (ocakları) 697.l’de sınıflayın
Belirli tip binaların yapısal elemanlarını 690.5-690.8’de, ahşaptan yapılmış 
yapısal elemanların inşasını 694'de sınıflayın

.2 Genel etkinlikler
Mimari akustik dahil
Belirli yapısal elemanlara ilişkin uygulamaları 690.l'de, belirli tip binalara 
ilişkin uygulamaları 690.5-690.8'de, mimari akustik ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 729.29'da sınıflayın

.21 Yapısal analiz
Statik, dinamik, stabilite (denge), binaların dayanıklılığı

.22 Güvenlik önlemleri
Güvenli binalar için mühendislik, inşaat sırasında güvenlik

.24 Bakım ve onarım
Ev halkı tarafından yapılan onarımları 643.7'de sınıflayın

.26 Yıkma ve tahrip etme

.5-.8 Belirli bina tipleri
Temel numara olan 690'a, 725-728’de 72'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin havaalanı terminal binalan 690.539 [eskiden 629.1364]; ancak askeri 
harekâta karşı savunma amaçlı binaların inşaatını 623.1, deniz tesislerini 
623.64’te, askeri hava tesislerini 623.66’da, doklar ve liman yapılarını 
627.3’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 629.226 ile 643.2, 690.879, 728.79

691 İnşaat malzemeleri
Genel yaklaşım: Seçim, koruma, inşaat özellikleri 
Belirli bir malzeme tipiyle inşaatı 693'de sınıflayın

.1 Kereste

.12 Çürümenin önlenmesi
Örnek: Püskürtmeyle koruma, boyama, mantar ilaçlarıyla ilaçlama

.14 Termitlerin vereceği hasara karşı koruma

. 15 Ateşe dayanıklılık için işleme
Monomagnezyum, monoamonyum, diammonyum fosfatlarla ilaçlama

.2 Doğal taşlar
Örnek: Granit, kireçtaşı, mermer, kumtaşı, serpantin taşı, taş tahta, sabuntaşı 
(talk)



Betonlar ve yapay taşlar
Örnek; Beton tuğlalar, cüruf tuğlalar (briket)

Seramik ve kil malzeme
Örnek: Tuğla, kiremit, toprak tuğla, kerpiç tuğla

Duvarcılık harçları 

Cam

Demir ve çelik (Demirli madenler)

Madenler
Temel nuniara olan 691.8'e, 669.2-669.7’de 669'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin alüminyum 691.8722

Demir ve çelik için 691.7'ye hkz.

Diğer inşaat malzemeleri

Plastikler ve plastik tabakalar 

Yalıtım malzemeleri
Örnek: Asbest, mantar, yosunlu toprak, kapok, kaya yünü

Elyaflı malzemeler
Örnek: Asfalt, katran

Prefabrik malzemeler

.5

.6

.7

.8

.9

.92

.95

.97

.99 Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri
Duvarcılık harçları için 691.5’e; plastik ve plastik tabakalar için 
691.92'yebkz.

692 Yardımcı inşaat uygulamaları
Belirli bir konuya belirli bir yardımcı işlemin uygulanmasını konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin iklimlendirme için inşaat özellikleri 697.93

.1 Planlar ve çizimler
Kaba eskizlerin, tatbikat planlarının, ozalitlerin yorumlanması ve kullanımı 

Detay çizimleri için 692.2'ye hkz.

.2 Detay çizimleri
Süslemeler, kalıplar, diğer ayrıntıların büyük ölçekli çizimlerin yommlanması 
ve kullanımı

.3 İnşaat özellikleri

.5 Emek, zaman, malzeme tahminleri
Hesap kontrolleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Binadaki belirli bir konu ile ilgili tahrninleri, l.Tablo'dan 0299 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın.Ömeğin iklimlendirme ile ilgili 
tahminler 697.930299



.8 Müteahhitlik
Özelliklere uygun olarak inşaat malzemelerinin ve hizmetlerin sağlanması

693 Belirli tip malzemeler ve belirli amaçlarla inşaat
Her türlü malzemeyle inşaat yapımı ile ilgili kapsamlı eserler 690'da sınıflanır

inşaat malzemelerinin seçimi, korunması, inşaası için 69l'e; ahşap inşaat 
için 694'e; çatı malzemeleri için 695'e bkz.

ÖZET
693.1 Duvarcılık

.2 Stabilize toprak malzemeler

.3 Kiremitler ve pişmiş tuğla

.4 Yapay taşlar ve delikli tuğlalar

.5 Beton

.6 Alçı, sıva, lata (bağdadi sıva, sıva tirişi) işleri

.7 Madenler

.8 Belirli amaçlar için inşaat

.9 Diğer malzemelerle inşaat

693.1-693.7 Belirli malzemelerle inşaat yapımı
Kapsamlı eserleri 690'da, belirli amaçlar için belirli malzemelerle inşaatı 
693.8'de sınıflayın

Diğer malzemelerle inşaat için 693.9'a bkz.

Duvarcılık
Doğal taş kullanarak inşaat yapımı dahil

Doğal taştan başka malzemeler kullanarak duvar örme için 693.2-693.5'e 
bkz.

693.2-693.5 Doğal taştan başka malzemeler kullanarak duvar örme
Kapsamlı eserleri 693.l'de sınıflayın

.2 Stabilize toprak malzemeler

.21 Tuğlalar
Delikli tuğlalar için 693.4'e bkz.

.22 Güneşte kurutulmuş tuğlalar
Örnek: Kerpiç tuğlalar, adobe,cob, pise, tabby, tapia

.3 Kiremitler ve pişmiş tuğla
Delikli kiremitler için 693.4'e bkz.

.4 Yapay taşlar ve delikli tuğlalar
Örnek: Beton tuğlalar, cüruf tuğlalar, delikli kiremit



.5 Beton
Beton tuğlalar için 6934'e bkz.

.52 Güçlendirilmemiş beton

.521 Dökme beton

.522 Önceden dökülmüş beton

.54 Güçlendirilmiş beton (betonarme)

.541 Dökme beton

.542 Ön gerilimli beton

.544 Önceden dökülmüş beton

.6 Alçı, sıva, lata (bağdadi sıva, sıva tirişi) işleri

.7 Madenler

.71 Demir ve çelik (Demirli madenler)

.12-11 Demir dışı madenler
Temel numara olan 693.7'ye, 669.2-669.7’de 669'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kalay 693.76

.8 Belirli amaçlar için inşaat

.82 Ateşe dayanıklı inşaat

.83 Yalıtımlı inşaat

.832 Isı yalıtımı

.834 Ses yalıtımı (akustik yalıtım]

.84 Haşerelere dirençli inşaat

.842 Termitlere dirençli inşaat

.844 Kemirgenlere dirençli inşaat

.85 Şoka (sarsıntıya) dayanıklı inşaat

.852 Depreme dayanıklı inşaat

.854 Patlamaya dayanıklı inşaat

.89 Su geçirmez, nem geçirmez, yıldırıma dayanıklı inşaat
Bu numaranın diğer belirli amaçlarla inşaat için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir, 693.8'de sınıflayın

.892 Su geçirmez inşaat
Nem geçirmez inşaatı 693.893'de sınıflayın

.893 Nem geçirmez inşaat

.898 Yıldırıma dayanıklı inşaat



.9

.91

.92

.96

.97

.98

.99

694

Diğer malzemelerle inşaat

Kar ve buz

Sandviç paneller
Belirli bir rnaddeden yapılmış sandviç panelleri maddeyle birlikte 
sınıflayın. Örneğin tahta 694

Cam

Prefabrike malzemeler
Belirli bir maddeden önceden imal edilmiş (prefabrike) malzemeleri 
madde ile birlikte sınıflayın. Örneğin önceden dökülmüş beton 693.522

Sabit olmayan malzemeler
Örnek: Pnömatik (Hava destekli) inşaat

Çeşitli malzemeler
Temel numara olan 693.99'a, 620.191-620.199 arasında 620.19'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin plastikler 693.9923; ancak sabit olmayan 
malzemeleri 693.98’de sınıflayın

Ahşap inşaat Marangozluk
Planlama, analiz, mühendislik tasarımı

> 694.2-694.6 Marangozluk
Kapsamlı eserleri 694'de sınıflayın

.2 Kaba marangozluk (Çerçeveler)
Tavanlann, döşemelerin, temellerin, çerçevelerin, açıklıkların, bölmelerin, 
direklerin, çatıların, desteklerin, duvarların inşaatı

.6 İnce marangozluk (Bağlantılar)
Kapıların, kapı kasalarının; kepenklerin, güneşliklerin, pencerelerin; 
balkonların, terasların, verandaların; parmaklıkların, korkuluklann, eşiklerin, 
merdivenlerin ve kalıp, panel, kakma gibi süslemelerin; sabit raf ve dolaplann 
inşaat alanında yapımı
İnce marangozluk işlerinin (doğramaların) inşaat alanı dışında imalatını 
680'de sınıflayın

695 Çatı kaplama
Yapısal elemanlar olarak çatılar ile ilgili kapsamlı eserleri 690.15'de, ahşap çatılar 
ile ilgili kapsamlı eserleri 694.2'de sınıflayın

696 Tesisat ve hizmet birimleri
Binaların enerji ve çevre mühendisliği ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Dahili elektrik hatlarının döşenmesini 621.31924'de; enerji ve çevre 
mühendisliğinin belirli bir yönünü söz konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin 
ısı yalıtımı 693.832

Isıtma, havalandırma, iklimlendirme mühendisliği için 697'ye hkz.



.1 Su tesisatı
Su armatürlerinin ve boruların tasarımı ve tesisi

.12 Su arzı
Giriş boruları, su alma armatürleri, su yumuşatma donanımı dahil

Binaların belirli bölümlerindeki su arzı için 696.18’e; sıcak su arzı 
için 696.6'ya bkz.

.13 Su drenajı
Binaların belirli bölümlerindeki su drenajı için 696.18'e bkz.

.18 Binaların belirli bölümlerindeki su arzı ve drenajı

. 182 Lavabolar ve banyolar

. 183 Çamaşırhaneler

. 184 Mutfaklar
Çöp öğütme birimleri ve bulaşık makineleriyle ilgili tesisat dahil 

.2 Boru ekleme
Genel yaklaşım: Tasarım, tesisat
Örnek: Gaz boruları (gaz borularının eklenmesi)

Su boruları için 696.1’e; buhar borularının eklenmesi için 696.3'e bkz. 

.3 Buhar borularının eklenmesi
Genel yaklaşım: Tasarım, tesisat

.6 Sıcak su arzı
Boruların, su ısıtıcıların (termosifonların), su yumuşatma donanımının 
tasarımı ve tesisatı

Isıtma, havalandırma, iklimlendirme mühendisliği
Genel yaklaşım: Tasanm, imalat, sistemlerin ve parçaların tesisatı 
Standart altbölümler için 697.0001-697.0009'u kullanın

697

697.001-.009
.02-.07

.1

.2

.3

.4

.5

.7

.8

.9

.001

.002

ÖZET
Isıtmanın standart altbölümleri

[Lokal ve merkezi ısıtma, belirli enerji kaynaklarıyla ısıtma, ısıtma 
donanımı]

Açık ocaklarla ısıtma (Işınımla ısıtma)
Devridaimli ısıtıcılarla ısıtma
Sıcak hava ısıtması
Sıcak su ısıtması
Buharlı ısıtma
Diğer ısıtma yöntemleri
Bacalar ve borular
Havalandırma ve iklimlendirme

Isıtmanın felsefe ve kuramı

Isıtmanın çeşitli konulan



.002 8

.003-.009

.02

.042

.043

.044

.045

.07

Isıtmanın yardımcı teknikleri ve işlemleri; araçları, malzeme 
Isıtma gereçlerini 697.07'de sınıflayın

Isıtmanın standart altbölümleri 

Yerel (local) ısıtma
Yerel ısıtmayı, 697.1-697.2'de ısı kaynağı ile birlikte sınıflayın

Merkezi ısıtma
Bölgesel ısıtma ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir tip merkezi ısıtmayı 697.3-697.7’de sınıflayın. Örneğin güneş 
ısıtması 697.78; sıcak suyla bölgesel ısıtma 697.4, buharla bölgesel ısıtma 
697.54

Belirli enerji kaynaklarıyla ısıtma
Belirli yakıtları burada sınıflayın
Yerel (lokal) ısıtmada kullanılan belirli bir yakıtı 697.02'de, merkezi 
ısıtmada kullanılan belirli bir yakıtı 697.03'de sınıflayın

Güneş ısıtması için 697.78'e; nükleer ısıtma için 697.79'a bkz.

Kömür ve kokla ısıtma 

Gazla ısıtma 

Petrolle ısıtma 

Elektrikle ısıtma 

Isıtma donanımı
Örnek: Kazanlar, ocaklar, radyatörler, termostatlar

697.1-697.8 Isıtma
Kapsamlı eserleri 697'de sınıflayın

697.1-697.2 Yerel (lokal) ısıtma
Kapsamlı eserleri 697.02'de, yerel (lokal) ısıtma için bacalar ve borulan 
697.8'de sınıflayın

.1 Açık ocaklarla ısıtma (ışınımla ısıtma)
Mangallar ve şömineler dahil
Şömine tipinde ateşi görülebilen ama devridaim ısıtma yapan sobalan 
697,2'de sınıflayın

.2 Devridaimli ısıtıcılarla ısıtma

.22 Sabit sobalar
Ocaklı sobaları 683.88'de sınıflayın

.24 Taşınabilir sobalar



697.3-697.7 Merkezi ısıtma
Kapsamlı eserleri 697.03'de, merkezi ısıtma için bacalar ve borular 697.8'de 
sınıflayın

Sıcak hava ısıtması
Işmımh panel sıcak hava ısıtmasını 697.72'de sınıflayın

Sıcak su ısıtması
Sıcak su sağlanmasını 696.6'da, ışmımh panel sıcak su ısıtmasını 697.72'de, 
bölgesel ısıtma ile ilgili kapsamlı eserleri 697.03'de sınıflayın

Buharlı ısıtma
Buhar borularının eklenmesini 696.3'de, ışmımh panel buhar ısıtmasını 
697.72'de sınıflayın

Felsefe ve kuram

Çeşitli

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, malzemeler 
Donanımı 697.507'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Donanım
Örnek: Kazanlar, fırınlar, radyatörler

Tek binaların ısıtılması
Numara kullanılmıyor, 697.5'de sınıflayın

.54 Bölgesel ısıtma
Bir grup binayı merkezi bir istasyondan ısıtma
Buhar ve sıcak suyla bölgesel ısıtma ile ilgili kapsamlı eserleri 697.03'de 
sınıflayın

Sıcak suyla bölgesel ısıtma için ayrıca 697.4'e hkz.

.7 Diğer ısıtma yöntemleri

.72 Işmımh panel ısıtması

.78 Güneş ısıtması
Güneş evlerinin inşaatını 690.8370472’de sınıflayın.

.79 Nükleer ısıtma

.8 Bacalar ve borular

.9 Havalandırma ve iklimlendirme

.92 Havalandırma

.500 1 

.500 2 

.500 28

.500 3-.500 9 

.507

[.52]



.93 Iklimlendirme
Isıtmayı 697.1-697.8'de sınıflayın

.931 Genel konular
Belirli parçalara uygulanmış genel konulan 697.932'de, belirli 
sistemlere uygulanmış genel konulan 697.933-697.934'de, belirli tip 
binalara uygulanmış genel konuları 697.935-697.938'de sınıflayın

.931 2 Tasarım ilkeleri

.931 5 Psikometri
Kapalı atmosferik çevrelerin optimum rahatlık sağlamak üzere 
belirlenmesi ve denetimi

.931 6 Sanayi ve ticari uygulamalar
Kapalı atmosferik çevrelerin etkili çalışmalar sağlamak üzere 
belirlenmesi ve denetimi

.932 Bileşenler
İmalatı burada sınıflayın

.932 2 Isıtma ve soğutma bileşenleri
Örnek: Isıtma ve soğutma bobinleri, termostatlar 

.932 3 Nemlendirici ve nemi azaltıcı bileşenler
Örnek: Nem ayarlayıcılar 

.932 4 Hava nitelikli bileşenler
Toz, polen, diğer parçaları alan aygıtlar 
Filtreleri burada sınıflayın 

.932 5 Hava dolaşımlı bileşenler
Örnek: Üfleyiciler

.933 Iklimlendirme sistemleri
Belirli tip binalardaki sistemleri 697.935-697.938'de, sistem 
bileşenlerini 697.932'de sınıflayın

Tekli ve birleşik sistemler için 697.934'e hkz.

.933 2 Kış sistemleri

.933 3 Yaz sistemleri

.933 4 Dört mevsim sistemleri

.934 Tekli ve birleşik sistemler

.934 2 Tekli sistemler

.934 4 Birleşik sistemler



.935-.93S Belirli tip binalarda
Temel numara olan 697.93'e, 725-728 arasında 72'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin otellerde iklimlendirme 697.9385
Belirli tip binalar için bileşenleri 697.932’de sınıflayın

698 Detay işlemler
örnek: Kaplamalar, destekler, asma tavanlar

Alçı, sıva, lata (sıva tirizi, bağdadi çıta) işlerini 693.6’da; ahşap kalıp, panel, 
kakma işlerini 694.’6da; çatı kaplamayı 695’te sınıflayın.

.1 Boya

.102 Çeşitli

.102 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.102 82 Gereçler
Örnek: Fırçalar, rulolar, boyalar, sulandırıcılar

. 102 83 Boya karıştırma

.102 88 Uygulama yöntemleri
Bakım ve onarım için kullanmayın; 698.1028'de sınıflayın

.12 Dış mekanlar

.14 îç mekanlar
Ahşap işlerin boyanmasını 698.35'de sınıflayın

.142 Duvarlar

.146 Döşemeler

.147 Tavanlar

.2 Badanalama ve kireçleme

.3 Ahşap işlerinin son işlemleri

.32 Desenleme yoluyla
Damarın belirlenmesi ve hareleme dahil

.33 Parafın ve yağ ile cilalama

.34 Vernikleme ve laklama

.35 Boyama

.5 Pencerelere cam takılması ve kurşun çerçeve yapılması

.6 Kağıt kaplama



Yer kaplamaları
Genel yaklaşım: Ölçme, kesme, kaplama
Örnek: Halı, kilim; muşamba, seramik
Döşemelerle ilgili kapsamlı eserleri 690.16'da sınıflayın

[699] [Numara kullanılmıyor]
En son 14. Basım’da kullanıldı



700

700 Sanatlar Güzel ve dekoratif sanatlar
Güzel, dekoratif, edebi, sahne, eğlence sanatlarında betimleme, eleştirel 
değerlendirme, teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Kavramsal sanatları burada sınıflayın
Sanatçı kitapları, genel olarak sanatları kapsayan gösteri ve video sanatları için 
700'ü ve 700.1-700.9 standart altbölümlerini kullanın

Kitap sanatları için 686'ya; edebiyat için 800'e hkz.
Bkz. Kılavuz 700

.1

.103

.104

.105

.108

.2:6

.7

700.1-700.9 Sanatların standart altbölümleri
Bu standart altbölüm aralığını iki ya da daha fazla güzel ve dekoratif 
sanatlarla bir ya da daha fazla diğer sanatları içeren malzemeler için kullanın. 
Örneğin aynı zamanda bir heykeltraş ve şair de olan bir ressamla ilgili bir eser 
700.92. Eğer sadece bir güzel ve dekoratif sanat ve diğer sanatlardan bir tanesi 
söz konusuysa, listede önce gelen numarada sınıflayın. Örneğin ABD'li 
ressam ve şair 759.13
Kapsamlı eserleri 700'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 700

Sanatların felsefe ve kuramı

Toplumsal koşulların ve etmenlerin sanatlar üzerindeki etkisi 

Beşeri bilimlerin sanatlar üzerindeki etkisi 

Bilim ve teknolojinin sanatlar üzerindeki etkisi 

Diğer kavramların sanatlar üzerindeki etkisi

Örnek: Mizah, mitoloji, doğa, parapsikoloji

Sanatların standart altbölümleri 

Sanatların eğitim, araştırma, ilgili konuları

Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Eser, ister l.Tablo'dan 092 notasyonununda, örneğin bir Eransız 
heykeltraşın sergisi 730.92), ister bir sanatçının ülkesine ait numarada 
olsun, (örneğin Kanadah bir ressamın yapıtlarından oluşan sergi 759.11) 
tek bir sanatçının yapıtına asla l.Tablo'dan 074 notasyonu eklenmez

Bkz. Kılavuz 700.74



.75 Müze etkinlikleri ve hizmetleri Derme
Eser, ister l.Tablo'dan 092 notasyonunun içinde olsun (örneğin bir Fransız 
heykeltraşın eserlerinden oluşan koleksiyonlar 730.92), isterse bir 
sanatçının ülkesine ait numaranın içinde olsun, (örneğin Kanadah bir 
ressamın yapıtlarından oluşan koleksiyonlar 759.11) tek bir sanatçının 
yapıtına asla l.Tablo'dan 075 notasyonu eklenmez

.8 İnsan türlerine göre sanatlar

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.92 Kişiler
Bir sanatçı ya da sanatçılara ait eserlerin kendilerini ve bunların eleştirel 
değerlendirmeleri ile tanımlamalarını burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 700.92

701 Güzel ve dekoratif sanatların felsefe ve kuramı
.03-.08 Özel konular

Temel numara olan 7,01.0'a, 700.103-700.108’de 700.10'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin toplumsal koşulların ve etmenlerin güzel ve 
dekoratif sanatlar üzerindeki etkisi 701.03

.1 Değerlendirme özellikleri
Yardımcı görsel işitsel araçların kullanımı dahil
Kuram, tarih ve teknikler dahil sanat değerlendirmesiyle ilgili eserleri burada 
sınıflayın
Sistemler için kullanmayın; 701'de sınıflayın 

Güzel sanatların tarihi için ayrıca 709'a hkz.

.15 Psikolojik ilkeler
Yaratıcı zihinlerin ürünleri olarak güzel sanatlar

.17 Estetik
Disiplinlerarası eserleri 111.85'de sınıflayın

.18 Eleştiri ve değerlendirme
Kuram, teknik, tarihi burada sınıflayın
Eleştirel değerlendirmeyle ilgili eserleri 709'da sınıflayın

.8 İçerik özellikleri
Örnek; Kompozisyon, biçim, stil (tarz), dekoratif değerler, ışık, görüş, mekân, 
zaman, hareket, simetri

.82 Perspektif
Perspektifin çizimle ilgili özellikleri için ayrıca 742 ye hkz.

.85 Renk
Rengin resimle ilgili özellikleri için ayrıca 752'ye hkz.



702

Yöntembilim (metodoloji)
Psikolojik ilkeler için kullanmayın; 701.15'de sınıflayın

Güzel ve dekoratif sanatların çeşitli konuları
.8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

Test ve ölçüm, sanatçıların modellerinin kullanılması dahil

.81 Karışık medya (birden fazla gösterim ortamının kullanılması) ve
bileşikler (birden fazla malzemenin birlikte kullanılması) 

Sanatçıların kitapları; gösteri, video sanatı dahil
Karışık medya ve bileşiklere ait bitmiş eserleri 709'da, iki boyutla karışık 
medya sanatı ya da bileşiklerini 760'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 700

.812 Kolaj (Yapıştırma)
Dekupajı (kesip çıkarma) 745.546'da sınıflayın

.813 Montaj (Bindirme)

.814 Assemblaj (Birleştirme)

.87 Röprodüksiyon, yapım ve tanıma teknikleri
Test ve ölçüm için kullanmayın; 702.8'de sınıflayın

.872 Reprodüksiyonlar ve kopyalar

.874 Sahte ve üzerinde değişiklik yapılmış sanat eserleri

.88 Yaşatma, koruma, yenileme
Ekspertiz dahil
Olağan bakım ve onarım için kullanmayın; 702.89'da sınıflayın
Röprodüksiyonların, kopyaların, sahte ve üzerinde değişiklik yapılmış 
eserlerin tanınmasını 702.87'de sınıflayın

.89 Güvenlik önlemleri ve olağan bakım ve onarım

.9 Ticari çeşitli
Bir serginin de söz konusu olduğu müzayede ve satış kataloglarını 707.4'de 
sınıflayın

703 Güzel ve dekoratif sanatların sözlükleri, 
ansiklopedileri, konkordansları

704 Güzel ve dekoratif sanatların özel konuları İnsan 
türlerine göre tarih ve tanım



.03 Irksal, etnik, ulusal gruplara göre tarih ve tanım
Temel numara olan 704.03'e, 5. Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kuzey Amerikanın yerli ırkları 704.0397
Okur-yazar olmayan halkların güzel ve dekoratif sanatlarını 709.01 l'de; 
ırksal, etnik, ulusal grupların çoğunlukta oldukları yerlere göre tarih ve 
tanımı 709.1,709.3-709.9'da; belirli bir ırksal, etnik, ulusal gruba ait 
belirli tür insanlardan oluşan gruplara göre tarih ve tanımı 704.04- 
704.87'de sınıflayın

.04-.87 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Temel numara olan 704'e, 7. Tablo'dan 04-87 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin sanatçı olarak hukukçular 704.344; ancak sanat eserlerinin 
ticaretiyle uğraşanları 380.1457’de; tek tek sanatçıların tanımlaması, 

eleştirel değerlendirilmesi, eserleri, biyografisini 709.2’de sınıflayın
Irksal, etnik, ulusal gruplara göre tarih ve tanımı 704.03'de, okur-yazar 
olmayan halkların güzel ve dekoratif sanatlarını 709.01 l'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 709.2 ile 380.1457092

.9 İkonografi
Bkz. Kılavuz 704.9

.94 Konular
Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eserler 
Standart altbölümleri kullanmayın

ÖZET
İnsan bedeni ve onun parçaları 
Doğa ve ölü doğa
Mimari konular ve kent manzaraları 
Sembolizm ve allegori 
Mitoloji ve efsane 
Din ve dini sembolizm 
Diğer belirli konular

insan bedeni ve onun parçaları 
704.946-704.948'de belirtilmeyen 
Portreleri burada sınıflayın
Aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin çocuk grupları 704.9425

704.942
.943
.944
.946
.947
.948
.949

.942

(704.9426 değil)
Erotik
Belirli insan türleri 
insan gruplan 
Giyime göre

704.9428 
704.9423-.9425 
704.9426 
704.9421-.9422

.942 092

İnsan figürünün ilgi odağı olmadığı eserleri konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kent manzaraları 704.944

Kişiler
Sanatçılar ve eleştirmenler
Portresi yapılmış kişilerle ilgili eserler 704.942'de 
sınıflanır



704.942 1-704.942 2 Giyime göre
Kapsamlı eserleri 704.942'de sınıflayın 

.942 1 Çıplaklar

.942 2 Giysili figürler

.942 3 

.942 4 

.942 5 

.942 6 

.942 8

.943

.943 2

.943 4

.943 5 

.943 6

.943 7

704.942 3-704.942 5 Belirli insan türleri 
Kapsamlı eserleri 704.942'de sınıflayın 

Erkekler 

Kadınlar 

Çocuklar 

İnsan grupları 

Erotik
Pornografi dahil

Doğa ve ölü doğa
704.946-704.948'de belirtilmeyen
Doğa ve ölü doğa ile sadece doğa için standart altbölümler 
eklenmiştir

Hayvanlar
Av sahneleri dahil
Hayvan sembolizmini 704.946'da; ilgi odağını hayvanların 
oluşturmadığı av sahnelerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
avcılar 704.9426

Bkz. Kılavuz 704.9

Bitkiler
Bitki sembolizmini 704.946'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 704.9 

Ölü doğa 

Manzaralar
Temel numara olan 704.9436'ya, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Utah manzaraları 704.9436792

Deniz manzaraları



.944

[.945]

.946

.947

.948

(.948 1)

.948 2

Mimari konular ve kent manzaraları
Temel numara olan 704.944'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'den kent manzaraları 704.94442

Soyutlamacılık
709.04052'ye alındı

Sembolizm ve allegori
Dini sembolizm için 704.948'e hkz.

Mitoloji ve efsane
Dini mitolojiyi 704.948'de sınıflayın

Din ve dini sembolizm
Dini mitolojiyi burada sınıflayın
Dinde sanatın önemi ve amacını 291.37'de, Hıristiyanlıkta sanatın 
önemi ve amacını 246'da, diğer dinlerde sanatın önemi ve amacını 
292-299'da sınıflayın

[Sürekli olarak kullanılmıyor]
(Seçenek; Belirli bir dinin ikonografisine yerel vurgu ve daha kısa 
bir numara vermek için, bu numarada sınıflayın)

Hıristiyanlık
İkonalar, santoslar, adaklar dahil

Belirli Hıristiyanlık konuları için 704.9484-704.9487'ye hkz.

704.948 4-704.948 7 Belirli Hıristiyanlık konuları
İkonalar, santoslar, adakları burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 704.9482'de sınıflayın

.948 4 Kutsal Kitap'taki kişiler ve olaylar
Teslis (üçlü birlik) ve Kutsal Aile ve üyeleri için 704.9485’e; 
havariler, azizler, melekler için 704.9486'ya; şeytanlar için 
704.9487'ye hkz.

.948 5 Teslis (Üçlü birlik) ve Kutsal Aile ve üyeleri

.948 52 Teslis

.948 53 Hz. İsa

.948 55 Meryem ve Çocuk
Çocuksuz Meryem dahil 

.948 56 Kutsal Aile
Grup olarak temsil edilmiş
Hz, İsa'yı 704.94853'de, Çocuklu ya da Çocuksuz Meryem'i 
704.94855'de, St. Joseph'i 704.94863'de sınıflayın



.948 6

.948 62 

.948 63

.948 64 

.948 7 

.948 9

Havariler, azizler, melekler

Havariler

Azizler
Havariler için 704.94862'ye hkz. 

Melekler 

Şeytanlar 

Diğer dinler
Temel numara olan 704.9489'a, 292-299 arasında 29'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sanatta Budizm 704.948943
Eski Ahit’teki kişileri ve olayları 704.9484'de sınıflayın

.949 Diğer belirli konular
Temel numara olan 704.949'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
sanayi konuları 704.9496

705 Güzel ve dekoratif sanatlarla ilgili süreli yayınlar
706 Güzel ve dekoratif sanatlarla ilgili örgütler ve 

yönetim
707 Güzel ve dekoratif sanatların eğitimi, araştırması, 

ilgili konular
.4 Geçici ve gezici koleksiyonlar ve sergiler

Turnedeki daimi koleksiyonları, özel bir koleksiyonun geçici sergilerini, bir 
sergiyi içeren müzayede ve satış kataloglarını burada sınıflayın
Müzeler ile daimi koleksiyonlar ve sergiler için kullanmayın; 708’de 
sınıflayın
Bir müze ya da galerinin daimi koleksiyonundan seçilmiş geçici kurum-içi 
sergileri müze ya da galeri ile birlikte 708'de sınıflayın

708 Güzel ve dekoratif sanatlar galerileri, müzeleri, özel 
koleksiyonları

Genel sanat koleksiyonları
Satın almalar, etkinlikler, programlar, projelerle ilgili yıllık raporları burada 
sınıflayın
Güzel ve dekoratif sanatların insan türlerine göre tarih ve tanımı için kullanmayın; 
704.03-704.87'de sınıflayın

Geçici ve gezici koleksiyonlar ve sergiler için 707.4'e hkz.

Standart altbölümler.001-.008 
.009 Tarihi ve kişilere göre ele alış

Coğrafi ele alışı 708.1-708.9'da sınıflayın



708.1-708.9 Coğrafi ele alış
Belirli galeriler, müzeler, özel koleksiyonlara ait rehber ve katalogları burada 
sınıflayın
(Seçenek; Belirli bir ülkenin galerilerine, müzelerine, özel koleksiyonlanna 
yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için, aşağıdaki seçeneklerden 
birini kullanın:

(Seçenek A: Bir harf ya da sembol kullanarak en başa alın. Örneğin 
Japonya'daki galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar 708.J (708.1'den önce)
(Seçenek B: 708. l'de sınıflayın; bu durumda Kuzey Amerika'daki 
galerileri, müzeleri, özel koleksiyonları 708.97'de sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 708'de sınıflayın

Kuzey Amerika
(Seçenek: ABD ve Kanada dışındaki belirli bir ülkenin galerilerine, 
müzelerine, özel koleksiyonlarına yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek 
için bu numarada sınıflayın; bu durumda Kuzey Amerika'daki galerileri, 
müzeleri, özel koleksiyonları 708.97'de sınıflayın)
Orta Amerika'daki galerileri, müzeleri, özel koleksiyonları 708.972'de 
sınıflayın

Kanada
Temel numara olan 708.1 l'e, 2.Tablo'dan 711-719 notasyonunda —7Ti 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin İngiliz Kolombiyası'ndaki galeriler, 
müzeler, özel koleksiyonlar 708.111

.13-.19 ABD
Temel numara olan 708. Te, 2.Tablo'dan 73-79 notasyonunda —7'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Pennsyivania'daki galeriler, müzeler, 
özel koleksiyonlar 708.148
Hawai'deki galerileri, müzeleri, özel koleksiyonları 708.9969'da sınıflayın

.2 İngiliz Adaları İngiltere

.21-.28 İngiltere
Temel numara olan 708.2'ye, 2.Tablo'dan 421-428 notasyonunda —42'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Manchester'daki galeriler, müzeler, 
özel koleksiyonlar 708.2733

.29 Iskoçya, İrlanda, Galler
Temel numara olan 708.29'a, 2.Tablo'dan 41-42 notasyonunda —4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Galler'deki galeriler, müzeler, özel 
koleksiyonlar 708.2929

.11

.3-.8 Diğer Avrupa ülkeleri
Temel numara olan 708'e 2. Tablo'dan 43-48 notasyonunda —4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Fransa'daki galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar
708.4
Kapsamlı eserleri ve 2.Tablo'dan 43-48 notasyonunda belirtilmemiş diğer 
Avrupa ülkelerindeki galerileri, müzeleri, özel koleksiyonları 708.94'de 
sınıflayın. Örneğin Belçika'daki galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar 
708.9493



.9 Diğer coğrafi alanlar
Temel numara olan 708.9’a, 2. Tablo'dan 1, 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Müslüman bölgelerdeki galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar ile ilgili 
kapsamlı eserler 708.917671, Avrupa ülkelerindeki galeriler, müzeler, özel 
koleksiyonlarla ilgili kapsamlı eserler 708.94

709 Güzel ve dekoratif sanatların Tarihi, coğrafi, kişilere 
göre ele alınışı

Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eserler
Belirli bir ortama kolaylıkla yerleştirilemeyen deneysel ve karma- medya 
sanatlarıyla ilgili bitmiş eserleri burada sınıflayın
Suç niteliği taşıyan sanat yağması, talanı, hırsızlığı ve tahribini 364.162'de, iki 
boyutlu deneysel ve karma-medya sanatını 760'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 700

709.01

.02

.03

.04

.05

.01

.011

.011 2 

.011 3

ÖZET
Okur-yazar olmayan halkların ve 499'a kadar olan en eski 

dönemlerin sanatları 
500-1499 
1500
1900-1999 
2000-2099

Okur-yazar olmayan halkların ve 499'a kadar olan en eski dönemlerin 
sanatları

Okur-yazar olmayan halkların sanatları
Zamanı ve yeri ne olursa olsun, ancak geçmiş dönemlerin okur-yazar 
olmayan halklarıyla ve çağdaş toplumun bir parçası olmadığı çok açık 
okuma yazma bilmeyen halklarla sınırlı

Taş devri (paleolitik) sanat

Kaya sanatı

.012

.013

.014

.015

.02

709.012-709.05 Gelişme dönemleri
Ülke veya yerle sınırlı olmayan okulları ve tarzları, dönem, okul ya da tarzla 
sınırlı Avrupa sanatını burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 709'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 709.012-709.05 ile 709.3-709.9

M.Ö. 4000'e kadar
M.Ö. 3999-1000
M.Ö. 999-1
M.S. 1-499

500-1499
Ortaçağ sanatını burada sınıflayın



.021 500-1199

.021 2 Erken Hıristiyan sanatı
500'den önceki erken Hıristiyan sanatını 709.015'de sınıflayın 

.0214 Bizans sanatı
500'den önceki Bizans sanatını 709.015'de sınıflayın 

.0216 Romanesk sanat

.022 1200-1299
Gotik sanatı burada sınıflayın
Daha önceki veya daha sonraki Gotik sanatı belirli dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin 500-1199 709.021

.023 1300-1399

.024 1400-1499
Rönesans sanatını burada sınıflayın
Daha önceki veya daha sonraki Rönesans sanatını dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin 1500-1599 709.031

.03 1500
1900-1999 için 709.04'e; 2000-2099 için 709.05'e bkz.

.031 1500-1599

.032 1600-1699
Barok sanatı burada sınıflayın 
1700-1799 dönemi barok sanatını 709.033'de sınıflayın 

.033 1700-1799
Rokoko sanatı dahil 

.034 1800-1899

.034 1 Klasik canlanma (Neoklasizm)
1700-1799 dönemindeki klasik yeniden canlanmayı 709.033'de 
sınıflayın

.034 2 Romantizm
1700-1799 dönemi romantizmini 709.033'de sınıflayın

.034 3 Doğacılık ve gerçekçilik (Natüralizm ve realizm)
Daha önceki ya da daha sonraki doğacılık ve gerçekçiliği belirli 
dönemle birlikte sınıflayın. Örneğin 1700-1799 709.033

.034 4 İzlenimcilik (Empresyonizm)
Luminizm, pleinairizm dahil

.034 5 Yeni-izlenimcilik (Neo-empresyonizm)
Divizyonizm, pointilizm dahil

.034 6 Postempresyonizm (İzlenimcilik ertesi)



.034 7 

.034 8

.034 9

.040 01-.040 07

.040 1 

.040 12 

.040 13

.040 14

.040 2 

.040 3

.040 32 

.040 33 

.040 4 

.040 42

.040 43 

.040 5 

.040 52

.040 56

Sembolizm ve sentetizm 

Yoz sanat (Kiç)
Kapsamlı eserler
1900-1999 dönemi yoz sanatını 709.04013'de sınıflayın 

Yeni sanat (Ar nuvo)
Kapsamlı eserler
1900-1999 yeni sanatını 709.04014'de sınıflayın

1900-1999
Sanatçıların kitapları; bilgisayar, posta, gösteri, video sanatları dahil 
Modem sanatı burada sınıflayın 

1800-1899 için 709.034'e hkz.

Özel konular
Temel numara olan 709.0400'e, 1. Tablo'dan -0901-0905 
altındakitablodan 01-07 notasyonunda O'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin modem sanat koleksiyonculuğu 709.040075

Ar deko, yoz sanat, yeni sanat

Ar deko

Yoz sanat (Kiç)
Yoz sanat ile ilgili kapsamlı eserleri 709.0348'de sınıflayın 

Yeni sanat
Yeni sanat ile ilgili kapsamlı eserleri 709.0349’da sınıflayın 

İşlevcilik (Fonksiyonalizm)

Kübizm ve Fütürizm
Geometrik desen dahil

Kübizm

Fütürizm

Ekspresyonizm ve fovizm 

Ekspresyonizm
Soyut ekspresyonizmi 709.04052'de sınıflayın 

Fovizm

Soyutlamacılık, nesnel olmayan, yapıcılık 

Soyutlamacılık [eskiden 704,945]
Soyut ekspresyonizmi, geometrik soyutlamacılığı, neo- 
plastizmi burada sınıflayın

Nesnel olmayan



.040 57 Yapıcılık

.040 6 Dadaizm ve gerçeküstücülük (sürrealizm)

.040 62 Dadaizm

.040 63 Gerçeküstücülük (Sürrealizm)

.040 7 Bileşik ortamlar ve duyarlıklar

.040 71 Pop sanatı

.040 72 Optik sanat (Op art)

.040 73 Kinetik sanat

.040 74 Oluşlar, çevreler, olaylar

.040 75 Kavramsal sanat

.040 76 Toprak sanatı (Toprak eserler)

.040 77 Yapısalcılık (Strüktüralizm)

.040 78 Çoklu sanat

.040 79 Uzay sanatı

.041 - .049 Dönemler
Temel numara olan 709.04'e, 1. Tablo'dan 09041-09049 notasyonunda 
—0904'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 1960-1969 dönemi 
sanatları 709.046
Belirli bir dönemdeki belli bir okul ya da tarzı 709.0401-709.0407’de 
sınıflayın

.05 2000-2099

.1 Genel olarak alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış
Güzel ve dekoratif sanatların insan türlerine göre tarih ve tanımını 704.03- 
704.87'de, yerine bakmaksızın okur-yazar olmayan halkların sanatını
709.01 l'de sınıflayın

.2 Kişiler
Belirli bir biçimle, örneğin resim, ya da grafik sanatlar gibi biçimler grubu ile 
sınırlı olmayan ya da sadece belirli bir biçimle özdeşleşmemiş sanatçıların 
tanımlaması, eleştirel değerlendirmesi, biyografisi ve yapıtını burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 709.2 ile. 380.1457092

.22 Toplu ele alış
Aynı coğrafi alandaki birden fazla sanatçının eserlerini 709.l'de, 709.3- 
709.9'da sınıflayın



.3-.9 Kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Belirli dönemlerin sanatlarını burada sınıflayın. Örneğin 1800-1899 döneni 
Güney Amerika sanatı 709.809034
Güzel ve dekoratif sanatların insan türlerine göre tarih ve tanımını 704.03- 
704.87'de; yerine bakmaksızın okur-yazar olmayan halkların sanatını
709.01 l'de; belirli dönemlere ait Avrupa sanatıyla ilgili kapsamlı eserleri
709.01-709.05'de sınıflayın (709.4 değil). Örneğin 1800-1899 döneminde 
Avrupa'da sanat 709.034 (709.409034 değil)
Bkz. Kılavuz 709.012-709.05 ile 709.3-709.9

710 Kent ve peyzaj sanatları
ÖZET

711 Fiziksel planlama (Kent sanatı)
712 Peyzaj mimarlığı (Peyzaj tasarımı)
713 Trafik yollarının peyzaj mimarlığı
714 Peyzaj mimarlığında su öğesi
715 Peyzaj mimarlığında ağaçsı bitkiler
716 Peyzaj mimarlığında otsu bitkiler
717 Peyzaj mimarlığında yapılar
718 Mezarlıklarda peyzaj tasarımı
719 Doğal peyzaj

711 Fiziksel planlama (Kent sanatı)
Fiziksel çevrenin kamu refahı, rahatlığı ve keyfi gözetilerek tasarlanması
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin.Ömeğin ticaret 
alanlarında yaya alanları planları ve planlanması 711.5522 (711.74 değil)

Belirli tür alanların planlan ve planlama 
Belirli öğelerle ilgili planlar ve planlama 
Belirli düzeylerde planlar ve planlama 
İşleyişe ait ve toplumsal yönler

711.5
711.6-711.8
711.2-711.4
711.1

Fiziksel planlama ile ilgili disiplinlerarası eserleri 307.12'de, fiziksel planlama ve 
mimarlık ile ilgili kapsamlı eserleri 720'de sınıflayın

Peyzaj mimarlığı için 712'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 711 ile 307.12

711.028
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ÖZET
Araçlar, gereçler, malzemeler 

İşleyişe ait ve toplumsal yönler 
Uluslararası ve ulusal planlar ve planlama 
Bölgelerarası, bölge, il, ilçe planları ve planlama 
Yerel toplum (Kent) planları ve planlaması 
Belirli tür alanların planları ve planlaması 
Yapısal öğelerle ilgili planlar ve planlama 
Ulaşım imkanlarıyla ilgili planlar ve planlama 
Ulaşımla ilgili olmayan hizmetlerin planları ve planlanması



.028

.1

.12

.13

.14

.409

Araçlar, gereçler, malzemeler
Yardımcı teknikler ve işlemleri 711. l'de sınıflayın

İşleyişe ait ve toplumsal yönler

Mesleki uygulama ve teknik işlemler
Örnek: Veri toplama, planların ve modellerin hazırlanması ve sunulması

Planlamayı etkileyen toplumsal etmenler 

Planlamayı etkileyen ekonomik etmenler

711.2-711.4 Belirli düzeylerde planlar ve planlama
Kapsamlı eserleri 71 l'de sınıflayın

Uluslararası ve ulusal planlar ve planlama

Bölgelerarası, bölge, il, ilçe planları ve planlama
Metropoliten alanlar için 711.43'e bkz.

Yerel toplum (Kent) planları ve planlaması
Kentsel yenilenmeyi (koruma, iyileştirme, yeniden geliştirme) burada 
sınıflayın

Belirli tür alanlardaki kentsel yenilenme için 711.5'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kentleri burada sınıflayın

711.41-711.45 Belirli plan türleri
Bu sınıflama cetvelinde yer alan altbölümlerdeki iki ya da daha fazla 
özelliğe sahip karmaşık konulan, sınıflama cetvelinde, sonra gelen 
numarada sınıflayın. Örneğin soğuk iklimlerdeki küçük kentlerin planları 
711.43 {1UA2 değil)
Kapsamlı eserleri 711.4’te, belirli kentler için belirli tür planlar ve 
planlamayı 711.409'da sınıflayın

.41 Sokak düzenlerini temel alan planlar
Örnek: Izgaralı, radyal, özel bir amaçla yapılmış düzensiz planlar

.42 Çevreyi temel alan planlar
Örnek: Topografya ve iklimi temel alan planlar

.43 Büyüklüğü temel alan planlar
Örnek: Köyler, küçük ve büyük kentler, metropoliten alanlar



.45 İşlevi temel alan planlar
Örnek; Esas olarak resmi, sanayi, konut merkezleri olarak işleyen kentler 
Yeni kentler dahil

.5 Belirli tür alanların planlan ve planlaması
Belirli tür alanlardaki kentsel yenilenme (koruma, iyileştirme, yeniden 
geliştirme) planlan ve planlamasını burada sınıflayın
Kentsel yenilenme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 307.3416'da sınıflayın

.55 İşlevsel alanlar
Meydanları burada sınıflayın

Dini merkezler için 711.56'ya; kültürel ve eğitsel alanlar için 
711.57'ye; konut alanları için 711,58'e; park alanları için 711.73'e 
bkz.

.551 Belediyeye, yönetime, devlete ait alanlar
Başlıkta yer alan konuların tümü ve her biri için standart altbölümler 
eklenmiştir

.552 Ticaret ve sanayi alanları
Ulaşım imkânlanyla ilgili planlan ve planlamayı 711.7'de sınıflayın

.552 2 Ticari alanlar
İş merkezlerini, alışveriş merkezlerini burada sınıflayın 

.552 4 Sanayi alanları
Sanayi parklarını burada sınıflayın

.554 Tarım alanları

.555 Sağlık merkezleri

.556 Ceza ve ıslah alanları

.557 Otel ve restoran alanları
Geçici iskan için kullanılan karavan kampları dahil

.558 Dinlence, eğlence alanları
Örnek: Parklar, oyun alanları, tiyatro ve eğlence sanatları merkezleri

.56 Dini merkezler

.57 Kültürel ve eğitsel alanlar
Örnek; Kütüphaneler, müzeler, kolej ve üniversiteler için ayrılmış alanlar 
Tiyatro ve eğlence sanatları merkezlerini 711.558'de sınıflayın



.58

.7

.72

.73

.75

.76

.78

.8

Konut alanları
Kentsel, yarı-kentsel, kırsal alanlar
Örnek: Apartmanlara ayrılmış bölgeler, uzun-dönemli iskâna aynlmış 
karavan parkları

Konut alanlarında yenilenme için 711.59'a; otel alanları için 
711.557'ye hkz.

Konut alanlarında yenilenme
Konut alanlarında yenilenme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 307.34'de 
sınıflayın

711.6-711.8 Belirli öğelerle ilgili planlar ve planlama
Kapsamlı eserleri 711.6'da sınıflayın

Yapısal öğelerle ilgili planlar ve planlama
Arsaya ve kullanıma uyarlama
Belirli öğelerle ilgili planlar ve planlama ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Hizmetler için 711.7'ye bkz.

Ulaşım imkanlarıyla ilgili planlar ve planlama
Hizmetlerle ilgili planlar ve planlama ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Ulaşımla ilgili olmayan hizmetlerin planları ve planlaması için 711.8'e 
bkz.

Bisikletli ulaşım imkânları 
Motorlu taşıt ulaşımı imkânları

Park alanları, motorsikletli ulaşım imkânları dahil 

Yaya ulaşım imkânları 
Yaya bölgeleri dahil 

Demiryolu ulaşımı imkânları 
Hızlı ulaşım imkânları dahil 

Denizyolu ulaşım imkânları 
Hava ulaşım imkânları

Ulaşımla ilgili olmayan hizmetlerin planları ve planlanması
Örnek: Su, gaz, elektriğin iletilmesi ve arzı; haberleşme hatları; halk sağlığını 
koruma ve sel baskınlarını önleme mekanizmaları

Peyzaj mimarlığı (Peyzaj tasarımı)
Peyzaj mimarlığında bitkilerle ilgili kapsamlı eserler 715’e alındı 
Peyzaj mimarlığının mühendislik yönlerini 624'de sınıflayın 

Peyzaj mimarlığında belirli öğeler için 714-717'ye bkz.

Felsefe ve kuram
Estetik, kompozisyon stili 712.2'de sınıflayın



.028 Araçlar, gereçler, malzemeler
Yardımcı teknikler ve işlemleri 712.3'de sınıflayın

712.2-712.3 Gene! yaklaşımlar
Kapsamlı eserleri 712'de, belirli tür alanların tasarımı ile ilgili genel 
yaklaşımları 712.5-712.7'de sınıflayın

İlkeler
Örnek; Estetik, kompozisyon, etki, tarz (stil)

Mesleki uygulama ve teknik işleyiş
Örnek: Veri toplama, plan ve modellerin hazırlanması ve sunulması, 
işlemlerin gözetimi

712.5-712.7 Belirli tür alanlar
Kapsamlı eserleri 712'de sınıflayın

Trafik yollan için 7I3'e; mezarlıklar için 718'e; doğal peyzaj için 719'a 
hkz.

Halka açık parklar ve alanlar
Eğlence parkları, ortak açık alanlar, fuar alanları, zooloji ve botanik bahçeleri; 
parklarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kamuya ayrılmış alanlarının oluşturduğu parkları 719.3'de sınıflayın

Öze! parklar için 712.6'ya bkz.

Özel parklar ve alanlar
Ön ve arka avluları, evlerin bahçelerini, teras katı bahçelerini, malikânelerin 
bahçelerini burada sınıflayın

Yarı-özel ve kurumsal alanlar
Kilise avlularını, kır klüplerini, hastaneleri, otelleri, sanayi tesislerini, okulları 
burada sınıflayın

Trafik yollarının peyzaj mimarlığı

714-717 Peyzaj mimarlığında belirli öğeler
Kapsamlı eserleri 712'de sınıflayın

Peyzaj mimarlığında su öğesi
örnek: Çağlayanlar, çeşmeler, doğal ve yapay havuzlar 
Çeşmeler ile ilgili kapsamlı eserleri 731.72'de sınıflayın



715 Peyzaj mimarlığında ağaçsı bitkiler
Çiçekleri için ve diğer özellikleri için yetiştirilen
Peyzaj mimarlığında çiçekleri için yetiştirilen bitkilerle ilgili kapsamlı eserleri 
716'da sınıflayın
Peyzaj mimarlığında bitkilerle 712] ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Belirli tür bitkileri budayarak süsleme işlemleri

> 715.2-715.4 Belirli bitki türleri
Kapsamlı eserleri 715'de, belirli tür bitkileri budayarak süsleme işlemlerini 
715.l'de sınıflayın

.2 Ağaçlar

.3 Çalılar

.4 Sarmaşıklar

716 Peyzaj mimarlığında otsu bitkiler
Çiçekleri için ve diğer özellikleri için yetiştirilen 
Zemin örtüsü dahil
Peyzaj mimarlığında çiçekleri için yetiştirilen bitkilerle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Çiçekleri için yetiştirilen ağaçsı bitkiler için 715'e bkz.

717 Peyzaj mimarlığında yapılar
Binaların, terasların, çitlerin, kapıların, merdivenlerin, bezemede kullanılan 
aksesuvarlarm peyzaj mimarlığının diğer öğeleriyle ilişkileri
Yayalara sağlanan imkanlar, sokak mobilyaları dahil

718 Mezarlıklarda peyzaj tasarımı
.8 Ulusal mezarlıklar

719 Doğal peyzaj
Doğal su öğelerini 714'de sınıflayın

.3 Ayrılmış alanlar

.32 Kamu parkları ve doğal anıtlar
Kamu parkları ve doğal anıtlar ile sadece kamu parkları ve sadece doğal 
anıtlar için standart altbölümler eklenmiştir

.33 Orman ve su kaynağı koruma alanları

.36 Doğal yaşamı koruma alanları

720 Mimarlık
Mimarlık ile kent ve peyzaj sanatlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kent ve peyzaj sanatı için 7l0'a bkz.



ÖZET
720.1-.9 [Standart altbölümler]
721 Mimari yapı
722 En eski dönemlerden yaklaşık 300'e kadar mimarlık
723 Yaklaşık 300'den 1399'a kadar mimarlık
724 1400'den itibaren mimarlık
725 Kamu yapıları
726 Dini ve benzeri amaçlı binalar
727 Eğitim ve araştırma amaçlı binalar
728 Konutlar ve ilgili binalar
729 Yapıların ve aksesuvarlarm tasarımı ve bezemesi

.1 Felsefe ve kuram

. 103-. 108 Özel konular
Temel numara olan 720.10'a, 700.103-700.108 arasında 700.10'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin toplumsal koşulların ve 
etmenlerin mimarlığa etkisi 720.103

.2 Çeşitli

.22 Çizimler, modeller, minyatürler (maketler)

[.221] Taslak çizimler
Kullanmayın; 720.284'de sınıflayın

.222 Mimari çizimler ve ilgili çizimler
Temel numara olan 720.222'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'den mimari çizimler 720.22242
Bir yapı ya da belirli bir tür yapı ile ilgili mimari çizimleri, 721- 
729'daki tablodan 0222 notasyonunu kullanarak 725-728'de sınıflayın

.28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Arsa planlaması dahil

.284 Mimari çizim
Çizimleri, resimleri, modelleri 720.222-720.228'de sınıflayın

.286 Yeniden model hazırlama

.288 Koruma, yaşatma, restorasyon
Düzenli bakım ve onarım için kullanmayın; 720.289'da sınıflayın
Koruma, yaşatma, restorasyon ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
363.69'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 930-990; Tarihi koruma 

.289 Güvenlik önlemleri ve düzenli bakım ve onarım

.4 Özel konular
Başka bir talimat verilmemişse, 720.4'ün altbölümlerinde yer alan 
özelliklerden iki ya da daha fazlasına sahip karmaşık konuları, önce gelenle 
birlikte sınıflayın. Örneğin çok amaçlı gökdelenler 720.483 (720.49 değil)



.42 Sakatlar için mimarlık

.43 Yaşlılığın geç evrelerindeki ve hasta insanlar için mimarlık

.47 Mimarlık ve çevre

.472 Enerji kaynakları
Örnek: Güneş enerjisi kullanımı 
Enerji korumasını burada sınıflayın

.473 Toprakla örtülü binalar
Yeraltı mimarlığını burada sınıflayın

.48 Şekillerine göre binalar
Örnek: Girişi avlulu (atrium), dairesel, çok katlı, tek katlı binalar

.483 Yüksek binalar
Gökdelenleri burada sınıflayın

.49 Çok amaçlı binalar
Ağırlıklı bir amacı olan çok amaçlı bir binayı aynı tipteki tek amaçlı 
binalarla birlikte sınıflayın. Örneğin bir katı, ticari mekanlara aynlmış bir 
apartman 728.314

.8 İnsan türlerine göre mimarlık

[.846] Yaşlılığın geç evreleri
Kullanmayın; 720.43'de sınıflayın

.87 Yetenekli kişiler
Sakatları 720.42'de, hastaları 720.43'de sınıflayın

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli bir ülke ya da yerle sınırlı yaklaşık 300'den itibaren Doğu mimarisini 
[eski 722], belirli bir ülke ve yerle sınırlı okulları ve tarzları, tarihi binalann 
mimari özelliklerini burada sınıflayın
Mimari çizimi 720.222'de, belirli bir ülke ya da yerle sınırlı olmayan belirli 
okullar ve tarzlar ile ilgili kapsamlı eserleri 722-724'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 913-919; Tarihi alanlar ve binalar

[.901-.905] Tarihi dönemler
Kullanmayın; 722-724'de sınıflayın

[.93] Eski dünya
Kullanmayın; 722'de sınıflayın

.942 090 31 İngiliz mimarisi 1500-1599
Elizabeth dönemi mimarisini [eskiden 724.1] 
burada sınıflayın

.942 090 32 İngiliz mimarisi 1600-1699
Jakoben mimari [eskiden 724.1] dahil



.942 090 33

.946 090 32

İngiliz mimarisi 1700-1799
Kraliçe Anne dönemi mimarisi [eskiden 724.1] 
dahil

İspanyol mimarisi 1600-1699
Churrigueresque mimariyi [eskiden 724.19] 
burada sınıflayın

.95 Asya
Doğu mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri [eskil22], Budist mimariyi 
[eski 722.4] burada sınıflayın
Budist mirnarinin burada belirtilmemiş ulusal tarzlarını, tarzla birlikte 
sınıflayın. Örneğin Japon Budist mimarisi 720.952

.954

.97

.98

Güney Asya Hindistan
Jain, Hindu mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri [eski 722.4] burada 
sınıflayın

Kuzey Amerika
Eski Amerika, Eski Kuzey Amerika mimarisi [eskiden 722.91] ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Güney Amerika
Eski Güney Amerika mimarisini [eskiden 722.91] burada sınıflayın

721-729 Mimarinin belirli yönleri
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

01 Felsefe ve kuram
0103-0108 Özel konular

OlO'a, 700.103-700.108 arasında 700.10'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin toplumsal koşulların ve 
etmenlerin mimari üzerindeki etkisi 0103

02
0222

028
0286
0288

0289
04

Çeşitli
Mimari çizimler ve ilgili çizimler

0222'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'den mimari çizimler 022242 

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Yeniden model hazırlama 
Koruma, yaşatma, restorasyon

Düzenli bakım ve onarım için kullanmayın; 0289'da 
sınıflayın

Güvenlik önlemleri ve düzenli bakım ve onarım 
Özel konular

04'e, 720.42-720.49 arasında 720.4'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin enerji koruması 0472 

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Mimari çizimleri 0222'de sınıflayın

Kapsamlı eserleri 720'de sınıflayın



Mimari yapı
Tasarım ve yapım (konstriiksiyon) ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Belirli tip yapıların mimari yapısını 725-728'de sınıflayın

Mühendislik tasarımı ve yapımı için 690'a; tasarım ve dekorasyon için 729'a; 
yapısal mühendislik için 624.l'e hkz.
Bkz. Kılavuz 721; 721 ile 690

ÖZET
721.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Temeller

.2 Duvarlar

.3 Kolon tipindeki yapı elemanları

.4 Kavisli yapılar ve detaylar

.5 Çatılar ve çatı yapıları

.6 Döşemeler

.6 Tavanlar

.8 Diğer öğeler

.01-.02 Standart altbölümler
720.1-720.2'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan notasyon. Örneğin yeniden 
model yapmayı 721.0286'da; ancak malzemeleri 721.044'de sınıflayın

.04 Özel konular

Şekillerine göre binalar
Örnek; Girişi avlulu (atrium), dairesel, çok katlı, tek katlı binalar
Şekli ne olursa olsun belirli malzemelerden yapılmış binaların mimari 
yapısını (konstrüksiyon) 721.044'de sınıflayın

Belirli malzemeler

.042

.044

.044 1-044 6

.044 7

Kâgir
Temel numara olan 721 044'e, 693.1-693.6 arasında 693’ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin betonarme mimari yapı 
(konstrüksiyon) 721.04454

Metaller
Temel numara olan 721.0447'ye, 669.1-669.7 arasında 669'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin alüminyum mimari yapı 
(konstrüksiyon) 721.0447722

.044 8 

.044 9

Ahşap

Diğer
Temel numara olan 721.0449'a, 693.91-693.99 arasında 693.9’u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin cam mimari yapı 
(konstrüksiyon) 721.04496



.046

.1

.2

.36

.4

.41

.43

Mimari yapının diğer özel konuları
Temel numara olan 721.046'y'a, 720.42-720.49 arasında 720.4’ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin enerji korumasını 721.04672'de; 
ancak şekillerine göre binaları 721.042'de sınıflayın

721.1-721.8 Yapısal elemanlar
Tasarımı {eskiden 729.3], dekorasyonu [eski 729.3] burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 721'de, belirli malzemelerden yapısal elemanlann 
dekorasyonunu 729.4-729.8'de sınıflayın

Temeller

Duvarlar
Sütun ayakları, sütun başlıkları; sütunlu geçitler, bölmeler; taşıyıcı ve tutucu 
duvarlar dahil
Kemerli geçitler 721.4 Te alındı

Serbest duvarlar için ayrıca 725.96'ya bkz.

Kolon tipindeki yapı elemanları
Örnek; Köprü orta ve yan ayaklan, sütunlar, kolonlar, ayaklar, direkler, 
payandalar, plastrolar

Sütunlu geçitler, sütun başlıkları için 721.2'ye bkz.

Mimari tarzları
Sütun başlıkları için 721.2'ye bkz.

Kavisli yapılar ve detaylar

Kemerli geçitler [eski 721.2] ve kemerler
Kesişen kemerler için 721.44'e bkz.
Serbest kemerler için ayrıca 725.96'ya bkz.

Tonozlar
Belirli tip tonozlar için 721.44-721.45'e bkz.

721.44-721.45 Belirli tip tonozlar
Kapsamlı eserleri 721.43'de sınıflayın

Kesişen tonozlar
Kesişen kemerler dahil



.45 Diğer tonoz tipleri
Örnek: Genişleyen, yelpaze, kaburgalı, tünel tonozlar

.46 Kubbeler
Kubbeli çatılan 721.5'de sınıflayın

.48 Nişler

.5 Çatılar ve çatı yapıları
Örnek: Çatı pencereleri, üç köşeli yan duvarlar; silmeler, alınlıklar; kupoller 
(küçük kubbe), sivri tepeli kuleler, sivri kule başlıkları, kuleler
Bacalar, fenerler dahil

.6 Döşemeler

.7 Tavanlar

.8 Diğer öğeler
Örnek: Korkuluklar, kilitler, şömineler

.82 Açıklıklar
Pancarları burada sınıflayın

.822 Kapılar ve kapı aralıkları

.823 Pencereler
Çatı yapılanma bir parçası olarak pencereleri 721.5'de sınıflayın

.83 Dikey ulaşım elemanları
Örnek: Rampalar

.832 Merdivenler
Yürüyen merdivenler dahil

.833 Asansörler

.84 Çıkmalar
Örnek: Balkonlar, portikler, verandalar, teraslar

722-724 Mimari okullar ve tarzlar
Kapsamlı eserleri, belirli bir ülke ya da yerle sınırlı yaklaşık 300'den itibaren 
izlenen okulları ve tarzları 720.9'da; belirli bir yapı türüyle sınırlı olmayan belirli 
okullara ve tarzlara mensup mimarları 720.92'de; okulu ve tarzı ne olursa olsun 
belirli tür yapıları 725-728'de; belirli okullar ve tarzlara ait yapı (konstrüksiyon) 
ayrıntılarını 721’de; belirli okulların ve tarzlara ait yapıların tasarım ve 
dekorasyonunu 729'da sınıflayın



111 En eski dönemlerden yaklaşık 300'e kadar mimarlık
Doğu mimarisi ile ilgili kapsamlı eserler 720.95'e, 300'den sonraki belirli bir ülke 
ya da yere ait Doğu m.imarisi 720.9'a, 300'den 1399'a kadarki Doğu mimarisi ile 
ilgili kapsamlı eserler 723'e, 1400'den sonraki Doğu mimarisi ile ilgili kapsamlı 
eserler 724'e alındı

.1 Eski Çin, Japon, Kore mimarisi
Eski doğu mimarisini burada sınıflayın
Güney ve güneydoğu Asya mimarisini 722.4'de, Orta Doğu mimarisini 
722.5'de sınıflayın

.11 *Eski Çin mimarisi
Eski Tibet mimarisini 722.4'de sınıflayın

. 12 *Eski Japon mimarisi

. 13 *Eski Kore mimarisi

.2 *Eski Mısır mimarisi

.3 *Eski Semitik (güneybatı Asya ve kuzey Afrika) mimarisi
Semitik mimari ile ilgili kapsamlı eserleri 720.8992'de sınıflayın

.31 Fenike mimarisi
Tyre, Sidon, Beyrut, Byblos mimarisini burada sınıflayın 

Fenike kolonileri için 722.32'ye hkz

.32 Fenike kolonileri mimarisi
Örnek: Eski Kartaca, Utika, Kadiz, Kıbrıs mimarileri

.33 Eski Filistin mimarisi
îsrailoğulları, Yehuda, Yahudi mimarisi dahil

.4 Eski güney ve güneydoğu Asya mimarisi
Budist mimari ile ilgili kapsamlı eserler 720.95'e, Jain, Hindu mimarisi ile 
ilgili kapsamlı eserler 720.954'e alındı

.44 *Eski Hint mimarisi

.5 Eski Orta Doğu mimarisi
Semitik mimari için 722.S'e; Mısır mimarisi için 722.2'ye ; Ege mimarisi 
için 722.6J'e hkz.

.51 Mezopotamya mimarisi

.52 Eski Pers (İran) mimarisi

.6 Eski Batı mimarisi
Roma mimarisi için 722.7'ye; Yunan (Helen) mimarisi için 722.8'e; diğer 
eski Batı mimarileri için 722.9'a hkz.

*721-729’da belirtildiği gibi ekleyin



.61 *Ege, *Minos, *Miken mimarisi

.62 *Etrüsk mimarisi

.7 *Roma mimarisi

.709 37 İtalya Yarımadası ve çevresindeki alanların mimarisi
Roma împaratorluğu'nun mimarisini 722.7’de sınıflayın

.8 *Yunan (Helen) mimarisi
Yunan ve Roma mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Roma mimarisi için 722.7'ye hkz.

.809 38 Yunanistan'ın mimarisi
Helen dünyasının mimarisini 722.8'de sınıflayın

.9 Diğer eski Batı mimarileri

[.91 ] Eski Amerikan mimarisi
Eski Amerika, eski Kuzey Amerika mimarisi ile ilgili kapsamlı eserler 
720.97'ye; eski Güney Amerika mimarisi ile ilgili kapsamlı eserler 
720.98'e alındı

723 Yaklaşık 300’den 1399'a kadar mimarlık
Yaklaşık 300'den 1399'a kadar olan Doğu mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri 
[f’iA'/ 722]; ortaçağ mimarisini burada sınıflayın

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ne burada, ne de 723'ün herhangi bir altbölümünde l.Tablo'dan 09 
notasyonunu kullanmayın; belirli bir ülke ya da yerle sınırlı 300'den 
1399'a kadar olan mimariyi 720.9'da, kişilere göre ele alışı 720.92'de 
sınıflayın

.1 Erken Hıristiyan mimarisi

.2 Bizans mimarisi

.3 İslam ve Arap mimarisi
Müslüman, Mağribi (Fas), Arap-İspanyol mimarisini burada sınıflayın

.4 Romanesk ve Norman mimarisi

.5 Gotik mimari

724 1400'den itibaren mimari
1400'den itibaren Doğu mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri [eski 722), modem 
mimariyi burada sınıflayın

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ne burada ne de 724'ün herhangi bir alt bölümünde, l.Tablo'dan 09 
notasyonunu kullanmayın; belirli bir ülke ya da yerle sınırlı 1400'den 
sonraki mimariyi 720.9'da, kişilere göre ele alışı 720.92'de sınıflayın

*721-729’da belirtildiği gibi ekleyin



.1 1400-1800
Kolonyal tarzları burada sınıflayın
Elizabeth dönemi mimarisi 720.9420903l’e, Jacoben mimari 
720.94209032'ye, Kraliçe Anne dönemi mimarisi 720.94209033'e alındı
Daha sonraki bir döneme ait kolonyal tarzları dönemle birlikte sınıflayın. 
Örneğin 1800-1899 724.5

.12 1400-1499
Rönesans mimarisini burada sınıflayın
Daha erken ya da daha geç bir döneme ait Rönesans mimarisini dönemle 
birlikte sınıflayın. Örneğin 1500-1599 724.14

.14 1500-1599

.16 1600-1699
Barok mimari ile ilgili kapsamlı eserleri [^5^/724.19] burada sınıflayın 
1700-1799 dönemi barok mimarisini 724.19'da sınıflayın

.19 1700-1799
George dönemi, rokoko mimarisini burada sınıflayın
Churrigueresque mimari 720.94609032'ye, barok mimari ile ilgili 
kapsamlı eserler 724.16'ya alındı

.2 Klasik canlanma dönemi
Neoklasik mimariyi [eskiden 724.5]burada sınıflayın

.22 Roma canlanma mimarisi

.23 Yunan canlanma mimarisi

.3 Gotik canlanma mimarisi

.5 1800-1899
Eklektisizmi, canlanmaları, Viktorya mimarisini burada sınıflayın 
Neoklasik mimari 724.2'ye alındı
Belirli başka bir döneme ait eklektisizm ve canlanmalan dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin 1700-1799 724.19

Klasik canlanma mimarisi için 724.2'ye, gotik canlanma mimarisi için 
724.3'e bkz. '

.52 İtalyan tarzının canlanması
Romanesk canlanma [c5Â:/ 724.8], Rönesans canlanma mimarisi dahil

.6 1900-1999 [eski 724.91]
Yeni sanat (Art nouveau), ekspresyonizm, uluslararası tarz, işlevselcilik dahil

[.'^1 İsviçre ahşap ve yarı-ahşap mimarisi
Bu numara kullanılmıyor çünkü mimari tazları içinde bir anlamı yok



[.9]

[.91]

Romanesk canlanma mimarisi
724.52'ye alındı

1900-
Bu numara kullanılmıyor; 724'de sınıflayın

1900-1999 
724.6'ya alındı

> 725-728 Belirli yapı tipleri
Mimari okullar ve tarzlar, belirli yapılar ve onların iç tasarımı ve dekorasyonu ile 
ilgili kapsamlı eserleri, tasarım ve yapım (konstrüksiyon) ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 720'de; belirli tür yaşanabilir binaların mühendislik tasarım ve 
konstrüksiyonunu 690.5-690.8'de; tek bir yeni kullanım için elden geçirilmiş 
yapıları yeni kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin apartman dairelerine çevrilmiş 
depolar 728.314. Birden çok kullanım için elden geçirilmiş yapılan eski 
kullanımla birlikte sınıflayın. Örneğin perakendeci dükkanlar ve apartmanlara 
çevrilmiş depolar 725.35

Yapısal mühendislik için 624.1'e; iç dekorasyon için 747'ye bkz.

725 Kamu yapıları
Esas olarak dinsel, eğitsel, araştırma, konut amaçlı olmayanlar için kullanılmıyor

ÖZET
.1 Hükümet binaları
.2 Ticaret ve iletişim binaları
.3 Ulaşım ve depolama binaları
.4 Sanayi binaları
.5 Sağlık ve refab binaları
.6 Hapishane ve ıslahevi binaları
.7 Yiyecek, içecek tesisleri ve park yapıları
.8 Dinlence, eğlence binaları
.9 Diğer kamu binaları

.1 *Hükümet binaları
Uluslararası yönetimler, belediye binalarını burada sınıflayın 

.11 * Yasama binaları
Meclis binalarını burada sınıflayın 

.12 * Yürütme binaları
Yürütme kolunun şubelerinden oluşan binaları burada sınıflayın 

.13 *İlçe ve *kentsel yönetim binaları

.14 *Gümrük binaları

.15 *Mahkeme, *kayıt, *arşiv binaları



.16 ^Postaneler

.17 *Resmi konutlar
Elçilik, temsilcilik, konsolosluk binaları dahil 
Yöneticilere ait resmi konutlar, hükümdar sarayları dahil

. 18 *Askeri ve *polise ait binalar
Örnek: Barakalar, kaleler, kışlalar, istihkâmlar, cephanelikler ve silah 
depoları
İstihkam, kale ve hisarların mühendisiğini 623.1'de, kaleler ile ilgili 
kapsamlı eserleri 728.8l'de sınıflayın

.19 *İtfaiye binaları

.2 *Ticaret ve iletişim binaları
Yiyecek içecek tesisleri için 725.7'ye hkz.

.21 *Perakende ticaret binaları
Dükkanlan, mağazaları; pazar yerlerini, alışveriş merkezlerini burada 
sınıflayın

.23 *Büro ve ^iletişim binaları
Örnek: Muayenehaneler ve klinikler, radyo ve televizyon binaları ve 
kuleleri

.24 *Mali kurumlar
Borsalar için 725.25'e hkz.

.25 ^Borsalar
Örnek: Hisse senedi ve mal borsaları, ticaret borsaları, ticaret odası 
binaları

.3 *Ulaşım ve depolama binaları

.31 *Demiryolu ve *hızlı taşıma istasyonları
Yolcu istasyonlarını burada sınıflayın

Demiryolu yük istasyonları için 725.32'ye hkz.

.32 ^Demiryolu yük istasyonları

.33 ^Demiryolu ve *hızlı taşıma binaları
Örnek: Döner tablalar, hangarlar; depolar, gözetim ve sinyal binaları 

Demiryolu ve hızlı taşıma istasyonları için 725.3I'e hkz.

.34 ^Denizyolu ulaşım tesisleri
Örnek: Doklar, rıhtımlar
Tersaneleri 725.4'de; denizcilik tesislerinin mühendisliğini 623.64'de; 
limanlar, rıhtımlar, dış limanlar mühendisliğini 627.2'de sınıflayın

*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



.35

.36

.38

.39

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.59

.592

.594

.597

.6

.7

.71

.72

.73

*Antrepolar, ambarlar
Depo binaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Antrepo dışındaki belirli türde bir depo binasını, türle birlikte sınıflayın. 
Örneğin silolar 725.36

*Silolar

*Motorlu taşıt ulaşım binaları
Örnek: Otobüs terminalleri, garajlar, benzin istasyonları

*Hava ulaşım binaları
Örnek: Hava terminalleri, hangarlar
Askeri havacılık tesislerinin mühendisliğini 623.66’da sınıflayın

*Sanayi binaları
Örnek: Fabrikalar, değirmenler, tesisler, tersaneler

*SağIık ve refah binaları
Muayenehaneler ve klinikler için 725.23'e bkz.

*Genel hastane ve sanatoryum binaları 
Çocuk hastaneleri için 725.57'ye hkz.

*Akıl ve ruh sağlığı (psikiyatrik) hastalıkları hastaneleri 

^Zihinsel özürlülerle ilgili kurumların binaları 

*Fiziksel özürlülerle ilgili kurumların binaları

^Yoksullarla ilgili kurumların binaları
Yaşlı düşkünlerle ilgili kurumların binalarım 725.56’da sınıflayın

* Yaşlılığın geç evrelerindeki insanlarla ilgili kurumların binaları 

^Çocuklar için refah kurumlan ve *çocuk hastaneleri

Diğer

*Hayvan hastaneleri ve barınakları

*Emekli askerler için yurtlar

*Morglar ve ^krematoryumlar (yakma evi)

^Hapishane ve *ıslahevi binaları 

*Yiyecek, içecek tesisleri ve park yapıları 

^Restoranlar

* Barlar (Publar)

*Hamamlar ve *saunalar
*721-729’da belirtildiği gibi ekleyin



.74 * Yüzme havuzları

.76 *Eğlence parkı binaları ve *gazinolar

.8 Dinlence, eğlence binaları
Yiyecek, içecek tesisleri ve park yapıları için 725.7'ye bkz.

.804 Eğlence, dinlence binalarının belli başlı çeşitleri

.804 2 Çok amaçlı kompleksler
Kültür merkezlerini, dinlence, eğlence merkezlerini burada 
sınıflayın
Yetişkin eğitimi ile ilgili halk merkezlerini 727.9'da sınıflayın 

.804 3 Spor kompleksleri
Diğer adları: Spor merkezleri, spor pavyonları

.81 ^Müzikholler ve *konser salonları
Opera binaları için 725.822'ye bkz.

.82 ^Gösteriler ve yarışmalarla ilgili binalar

.822 *Tiyatrolar ve *opera binaları

.827 *Açık hava gösterileri ve *açık hava sporları ile ilgili binalar
Örnek: Büyük tribünler
Amfıtiyatroları, gözlemevlerini, stadyumları burada sınıflayın 

Hipodrom binaları için 725.89'a bkz.

.83 *Kapalı salonlar (Oditoryumlar)
Gösteri sanatı merkezlerini burada sınıflayın

Müzikholler ve konser salonları için 725.81'e; tiyatrolar ve opera 
binaları için 725.822'ye bkz.

.84 *Kapalı havada oynanan oyunlar için binalar
Örnek: Bowling salonları; bilardo salonları; iskambil, satranç, dama oyun 
salonları

Jimnastik salonları için 725.85'e bkz.

.85 *Jimnastik salonları ve *atletizm kulübü binaları

.86 *Paten ve *dans salonları

.87 ^Kayıkhaneler ve *su sporları klüpleri
Kano klübü, yat klübü binaları dahil

.88 *Binicilik klübü binaları

.88 ^Hipodrom binaları



.91

.96

.97

.98

Diğer kamu binaları

^Toplantı ve sergi merkezleri 
Sergi salonlarını burada sınıflayın

*Anıtsal binalar
Belirli bir amaçla yapılmış anıtsal binaları, amaçla birlikte sınıflayın. 
Örneğin anıtsal kütüphane binaları 727.8

Kemerler, kapılar, duvarlar (surlar, setler)
Başlıktaki konuların hepsi ve her biri için standart altbölümler eklenmiştir

Yapısal elemanlar olarak duvarlar için 721.2'ye, yapısal elemanlar 
olarak kemerler için 721.41'e ayrıca hkz.

*Kuleler
Örnek: Çan kuleleri, saat kuleleri 

Köprüler, tüneller, hendekler
Hendeklerin mühendisliğini 623.3l'de, tünellerin mühendisliğini 
624.193'de, köprülerin mühendisliğini 624.2'de sınıflayın

726 Dini ve benzeri amaçlı binalar

726.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ÖZET
Tapınaklar ve sunaklar 
Camiler ve minareler
Havralar (sinagoglar) ve Musevi tapınakları
Yardımcı ibadet binaları
Hıristiyanlıkla ilgili binalar
Katedraller
Manastır binaları
Ölüm sonrası hizmetlerinin yapıldığı küçük kiliseler ve mezarlar 
Dini ve benzeri amaçlara yönelik diğer binalar

.2

.3

726.1-726.3 Hıristiyanlık dışındaki dinlerle ilgili binalar
Kapsamlı eserleri 726'da; belirli bir dinle ilgili dini amaçlar için yapılmış 
belirli bir tür binayı, binayla birlikte sınıflayın. Örneğin Budist manastırları 
726.7843

Hıristiyanlıkla ilgili binalar için ayrıca 726.5'e bkz.

*Tapınaklar ve sunaklar
Temel nuniara olan 726.l’e, 292-299 arasında 29’u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Budist tapınakları ve sunakları 726.143; ancak camileri ve 
minareleri 726.2’de, sinagogları ve Musevi tapınaklarını 726.3’de sınıflayın

*Camiler ve *minareler

*Havralar (sinagoglar) ve *Musevi tapınakları
*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



.51

^Yardımcı ibadet binaları
Bütün dinler için
Örnek: Küçük kiliseler, mescitler, din derslerinin verildiği binalar
Vaftiz ayini için yapılmış küçük kiliseler ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Kilise binalannm bir parçası olarak vaftiz bölümlerini 726.596'da sınıflayın 

Ölüm sonrası hizmetlerinin yapıldığı küçük kiliseler için 726.8'e hkz. 
Yardımcı kiliseler için ayrıca 726.595'e hkz.

^Hıristiyanlıkla ilgili binalar
Kilise binalarını burada sınıflayın
Burada belirtilmemiş belirli bir tür binayı söz konusu bina ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Fransiskan manastırları 726.773

Katedraller için 726.6'ya hkz.

Yapısal elemanlann tasanmı [eskiden 726.523], bezemesi 
[eski 726.523], yapımı

Temel numara olan 726.5 Te, 721.1-721.8 arasında 721'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kilise tonozlarının tasarımı, dekorasyonu, ve 
yapımı 726.5143
Belirli ortamlardaki yapısal elemanların bezemesini 726.524-726.528'de 
sınıflayın

Kilise bölümlerinin ve yerli mobilyanın tasarım ve bezemesi

Yapısal elemanların tasarım ve bezemesi
726.5l'e alındı

Belirli ortamlarda bezeme
Temel numara olan 726.52'ye, 729.4-729.8 arasında 729'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kabartmalı bezeme 726.525
Gömme dolapların bezemesini 726.529'da; mimari anlam taşımayan 
belirli bir ortamdaki bezemeyi ortamla birlikte sınıflayın. Örneğin 
heykel 730

Yerli mobilya (Gömme dolap veya raO [eskiden 729.9]
Mimari anlam taşımayan belirli bir ortamdaki yerli mobilyayı ortamla 
birlikte sınıflayın. Örneğin oymalı bank kenarları 731.54

Kutsal mobilyalar
Örnek: Mihrap, vaftiz tasları, günah çıkarma kabinleri, seyyar 
kiliseler

.52

[.523]

.524-.52S

.529

.529 1

.529 2 Vaaza ilişkin mobilyalar
Örnek: Mimber, kürsü, dua kürsüleri 

.529 3 Sıralar ve koltuklar
Örnek: Sayvanlar, piskopos tahtları, koro basamakları, banklar 

*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



.529 6 Paravanlar ve parmaklıklar
Örnek; Mihrap ve haç paravanları, mihrap ve mihrap bölmesi 
parmaklıkları, mihrap masası arkasındaki perde

.529 7 Org kasaları

.529 8 Aydınlatma düzenekleri

.58 Belirli mezheplere ait binalar
Temel numara olan 726.58’e, 281-289 arasında 28'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Anglikan kilisesi binaları 726.583
Belirli mezheplere ait binaların coğrafi ele alınışını 726.509'da, belirli 
mezheplerin kilise binalarının belirli bölümlerini 726.59'da sınıflayın

.59 Bölümler
Bölümlerin tasarım ve konstrüksiyonunu 726.5l'de, bölümlerin tasanm ve 
bezemesini 726.52'de sınıflayın

.591 Girişler ve giriş yolları

.592 Merkez bina (kilise içi) ve ona dik kollar (planı haç şeklinde olan
bir kilisenin birbirine dik iki ana bölümü)

.593 Mihrap, mihrap altı, koro platformu, kürsü platformu

.594 Pencereli yüksek duvarlar

.595 Özel törenlere ayrılmış bölümler
Ayrı binalar olarak küçük kiliseler için ayrıca 726.4'e hkz.

.596 Kutsal emanetlerin ve kapların saklandığı bölümler ve vaftiz
yerleri

Vaftiz kiliseleri ile ilgili kapsamlı eserleri 726.4'de sınıflayın 

.597 Kuleler ve sivri başlıklı kuleler

.6 *Katedraller
Katedrallerin detaylarını ve bölümlerini 726.51-726.59'da sınıflayın

.63

.64

.65

726.62-726.65 Belirli mezheplerin katedralleri
Kapsamlı eserleri 726.6'da, belirli mezheplerin katedrallerinin coğrafi ele 
alınışım 726.609'da sınıflayın

Doğu kiliselerinin katedralleri
Doğu Ortodoks katedralleri için 726.63'e hkz.

Doğu Ortodoks katedralleri 

Roma Katolik katedralleri 

Anglikan katedralleri



.69 Yardımcı yapılar
Örnek: Katedral avluları, toplantı odalan 
Avlular ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Manastır avlularını 726.79'da sınıflayın

.7 *Manastır binaları
Manastırları, rahibe manastırlanm, rahip manastırlarını, keşişhaneleri, 
münzevihaneleri burada sınıflayın
İster ibadete açık bir yer, isterse ayrı bir kilise binası olarak manastır 
kiliselerini 726.5'de sınıflayın

.77 Belirli Hıristiyan mezheplerine ait
Temel numara olan 726.77'ye, 271.1-271.9 arasında 27 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Fransiskan manastırları 726.773
Belirli mezheplere ait binaların coğrafi ele alınışını 726.709'da sınıflayın

.78 Diğer dinlerin mezheplerine ait
Temel nuniara olan 726.78'e, 292-299 arasında 29'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Budist manastırları 726.7843

.79 Bölümler ve yardımcı yapılar
Örnek: Hücreler, avlular, yemekhaneler 
Manastır kütüphanelerini 727.8'de sınıflayın

.8 *Ölüm sonrası hizmetlerinin yapıldığı küçük kiliseler ve ^mezarlar

.9 Dini ve benzeri amaçlara yönelik diğer binalar
Örnek: Piskoposluk sarayları, misyonlar, papaz evleri, dini kuruluşların 
binaları, yol üzerindeki tapınaklara ait yapılar

' *Eğitim ve araştırma amaçlı binalar
Okul binalarını burada sınıflayın

.1 ^İlköğretim okulu binaları

.2 *Orta öğretim okulu binaları

.3 *Yüksekokul ve üniversite binaları
Yüksekokul ve üniversitelerin ihtisaslaşmış binalarını 727.4-727.8'de 
sınıflayın

.38 Yardımcı yapılar
Örnek: Yemekhaneler, yurtlar, öğrenci birlikleri
Müzik odası binaları 727.478'e alındı

.4 Mesleki ve teknik okul binaları
Standart altbölümler için 727.40001-727.40009'u kullanın
Temel numara olan 727.4'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin müzik 
odası binaları 727.478 [eskiden 727.38], hukuk okulu binaları 727.434



Araştırma binaları
Örnek: Laboratuvarlar, gözlemevleri
Standart altbölümler için 727.50001-727.50009'u kullanın
Temel numara olan 121S t, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin fizik 
laboratuvarları 727.553

Müze binaları
Standart altbölümler için 727.60001-727.60009'u kullanın
Temel numara olan 727.6'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin bilim 
müzesi binaları 727.65

.7

.8

Sanat müzesi binaları için 727.7'ye hkz.

*Sanat müzesi ve *galeri binaları 

^Kütüphane binaları

> 727.82-727.84 Belirli tür kütüphaneler
Kapsamlı eserleri 727.8'de, kütüphanenin türü ne olursa olsun coğrafi ele 
alışları 727.809'da sınıflayın

.82 Genel kütüphaneler
Temel numara olan 727.82'ye, 027.1-027.8 arasında 027'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin halk kütüphanesi binaları 727.824; sonra 
721-729'da belirtildiği gibi ekleyin

Şube kütüphaneler için 727.84'e bkz.

.83 Belirli konulara ayrılmış kütüphaneler

.84 Şube kütüphaneler

.9 Eğitim ve araştırma amaçlı diğer binalar
Örnek: Yetişkin eğitimi ile ilgili halk merkezleri, eğitimli kesimler için 
binalar

728 ^Konutlar ve ilgili binalar
Ev mimarisini, geleneksel konutları burada sınıflayın
Eğitimle ilgili konut binalarını 727.1-727.3'de sınıflayın

Resmi konutlar için 725.17'ye; piskoposluk sarayları, papaz evleri için 
726.9'a hkz.

.1 *Düşük maliyetli konutlar
İnşaat maliyetlerini düşürmek amacıyla basit çizgilerle tasarlanmış tek ve çok 
katlı konutlar
Düşük maliyetli konutların belirli türlerini 728.3-728.7'de sınıflayın

.3 Geleneksel konutların belirli türleri
Bu numaranın geleneksel konutlar ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 728'de sınıflayın

*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



.31

.312

.314

31

.370 472

.372

.373

*Çok birimli binalar

*Sıra evler ve *kasaba evleri
Dubleks evler dahil

*Apartmanlar (Daireler)
Apartman oteller, kiralık konutlar dahil

*Ayrık düzendeki evler
Köşkleri burada sınıflayın
Çiftlik evleri ve çiftlik köşklerini 728.6'da, tatil evlerini 728.72'de, büyük 
ve gösterişli özel konutları 728.8'de sınıflayın

Enerji koruması
Güneş evleri [eski 728.69] dahil 

*îki ya da daha çok katlı evler 

*Tek katlı evler
Bungalovlar, bahçeli evler ve farklı kodlardaki evler dahil

728.4-728.7 Özel amaçlı evler
Kapsamlı eserleri 728'de sınıflayın

*Klüp evleri
Kent ve kasaba klüpleri, dostluk klüpleri
Burada belirtilmeyen belirli bir klüp evi türünü, o türle birlikte sınıflayın. 
Örneğin binicilik klüpleri 725.89

♦Oteller ve *moteller
Apart oteller için 728.314'e bkz.

♦Çiftlik evleri ve *çiftlik köşkleri
Konut olarak kullanılmayan çiftlik binalarını 728.92'de sınıflayın

Çiftlik evleri ve çiftlik köşkleri
Bu numara kullanılmıyor; 728.6'da sınıflayın

Güneş evleri
728.370472'ye alındı

♦Tatil evleri, kulübeler, av kulübeleri, yüzer evler, seyyar evler 

♦Tatil evleri

♦Kulübeler
Tatil kulübelerini 728.72'de sınıflayın 

♦721-729'da belirtildiği gibi ekleyin

[.67]

[.69]

.7

.72

.73



.78 Yüzer evler

.79 Seyyar evler
Örnek: Karavanlar, tekerlekli evler 

Yüzer evler için 728.78'e bkz.
Bkz. Kılavuz 629.226 ile 643.2, 690.879, 728.79

.8 *Büyük ve gösterişli özel konutlar
Şatoları, konakları ve malikâneleri, villaları burada sınıflayın

.81 *Kaleler
Tahkim edilmiş konutlar
Kale mimarisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Askeri yapılar olarak kaleleri 725.18'de sınıflayın

.82 ^Saraylar
Asillerin konutları
Bu numaranın şatolar için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 728.8'de 
sınıflayın
Tahkim edilmiş sarayları 728.81de sınıflayın

Hükümdar sarayları için 725.17'ye, piskoposluk sarayları için 726.9'a 
ayrıca hkz.

[.83-.84J Konaklar, malikâneler, villalar
Numaralar kulanılmıyor; 728.8'de sınıflayın

.9 Yardımcı konut yapıları (müştemilat)
Örnek: Hamamlar, kilerler, garajlar, limonluklar, avlular, saunalar, yüzme 
havuzları

.92 Konut olarak kullanılmayan çiftlik binaları

.922 *Ambarlar

729 Yapıların ve aksesuarların tasarımı ve bezemesi
İç tasarımı (mimari iç mekânların ve bunların tefrişinin tasarımı ve 
uygulanmasının planlanma ve gözetimini kapsayan sanat ve uygulama) burada 
sınıflayın
Belirli tür binaların yapısının ve aksesuarlarının tasarımı ve bezemesini 725- 
728'de sınıflayın

İç dekorasyon için 747'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 729

729.1-729.2 Belirli düzlemlerde tasarım
Kapsamlı eserleri 129'Adi, belirli düzlemlerdeki yapısal elemanların tasarımını
721.1 -721.8'de sınıflayın

*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



.11

.13

.19

.2

.23

.24

.25

.28

.29

[.3]

Dikey düzlemde tasarım
Örnek: Fasatlar (cepheler), kesitler, dikey çizimler

Kompozisyon

Orantı

Yazılar ve yazıtlar

Yatay düzlemde tasarım (Planlar ve planlama)
Alanların işlevi ve büyüklüğüne ilişkin olarak 
Modüler tasarımı burada sınıflayın

Orantı

*İç mekan düzenlemesi

*İç mekanlarda iletişim hatları

Aydınlatma

Akustik

Yapısal elemanların tasarım ve bezemesi
721.1-721.8’e alındı

> 729.4-729.8 Belirli malzemelerle bezeme
Kapsamlı eserleri 729'da; mimari anlamı olmayan belirli bir ortamda 
bezemeyi, o ortamla birlikte sınıflayın. Örneğin heykel 730

.4 Boya ile bezeme
Mimariye ek olarak

.5 Kabartmalı bezeme
Örnek: Oyma ve heykelleştirilmiş bezeme ve süsler. Gotik yapraksı bezemeler

.6 Kaplama veya kakma ile bezeme
Mimari bezemede ahşap, taş, metal, mine kullanımı

.7 Mozaikle bezeme
Mozaik ile ilgili kapsamlı eserleri 738.5'de sınıflayın

.8 Süslü camla bezeme

[.9] Yerli kilise mobilyası (Gömme dolap veya rafları)
726.529’a alındı 

*721-729'da belirtildiği gibi ekleyin



730 Plastik sanatlar Heykeltraşlık
Kinetik ve ses heykeltraşlığını; karma ve bileşik malzemeler ile heykeltraşlığı; 
birleştirmeleri, yapıları (konstrüksiyon); toprak sanatlarını 709.04'de sınıflayın

ÖZET
730.01-.09 Plastik sanatların standart altbölümleri

.1-.9 Heykeltraşlığın altbölümleri
731 Heykeltraşlıkta işlemler, biçimler, konular
732 En eski dönemlerden yaklaşık 500'e kadar olan dönemde

heykeltraşlık, okur-yazar olmayan halkların heykeltraşlığı
733 Grek, Etrüsk, Roma heykeltraşlığı
734 l.S.SOO'den 1399'a kadar heykeltraşlık
735 1400'den sonra heykeltraşlık
736 Oyma ve oymacılık
737 Nümismatik (Madeni para) ve mühürcülük
738 Seramik sanatları
739 Madenden yapılmış sanat ürünleri

Plastik sanatların felsefe ve teorisi
.02
.028

.03-.09

Plastik sanatların çeşitli konuları
Plastik sanatların teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri, 
malzemeleri

İki ya da daha fazla plastik sanatın tekniklerini burada sınıflayın. 
Örneğin heykel ve seramik halindeki killerin fırınlanması

Plastik sanatların standart altbölümleri

730.1-730.9 Heykeltraşlığın standart altbölümleri
Kapsamlı eserleri 730'da sınıflayın

.1 Heykeltraşlığın felsefe ve kuramı

. 11 Değerlendirme konuları
Sistemler için kullanmayın; 730.l'de sınıflayın 
Psikolojik ilkeleri 730.19'da sınıflayın 

.117 Estetik

.118 Eleştiri ve değerlendirme
Kuram, teknik, tarih
Eleştirel değerlendirme eserlerini 730.9'da sınıflayın 

. 18 İçerik özellikleri
Örnek; Renk, kompozisyon, dekoratif değerler, biçim, hareket, mekan, 
tarz (stil), simetri, görüş

.2 Heykeltraşlığın çeşitli konuları
[.28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

Kullanmayın; 731.028'de sınıflayın



.3-.8 Heykeltraşlığın standart altbölümleri

.9 Heykeltraşlığın tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Belirli bir ülke ya da yerle sınırlı M.S.SOO'den sonraki Doğu heykeltraşlığını 
[eskiden 732.3-732.9], belirli bir ülke ya da yerle sınırlı okulları ve tarzları 
burada sınıflayın
Belirli bir ülke ya da yerle sınırlı olmayan belirli okullar ve tarzlarla ile ilgili 
kapsamlı eserleri 732-735'de, okur-yazar olmayan halkların heykeltraşlığını, 
zamanı ve yerine bakmaksızın 732.2'de sınıflayın

[.901-.905] Tarihi dönemler
Kullanmayın; 732-735'de sınıflayın

.92 Heykeltraşlar
İşlem, temsil, tarz ya da okul, dönem, yere bakmaksızın heykeltraşlarm 
biyografileri ve eserlerinin tanımlaması, eleştirel değerlendirmesi
Diğer plastik sanatlar alanlarında da çalışan heykeltraşları 730.092'de 
sınıflayın

.922

[.93]

.95

Toplu heykeltraşlar
Birkaç coğrafi alandan heykeltraşlarm eserleri dahil
Aynı coğrafi alandaki birden fazla heykeltraşın eserlerini 730.91, 
730.94-730.99, 732-735'de sınıflayın

Eski dünya
Kullanmayın; 732-733'de sınıflayın

Asya
Doğu heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserleri [c5/:/732.3-732.9], Budist 
heykeltraşlığını [c5/:ı 732.4] burada sınıflayın
Burada yeri belirtilmeyen Budist heykeltraşlığını, yerle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Hawaii’de Budist heykeltaşlığı730.9969

.954

sınıflayın

Güney Asya Hindistan
Jain, Hindu heykeltraşlığıyla ilgili kapsamlı e.serleri [eskil32A] 
burada sınıflayın
Burada yeri belirtilmeyen Hindu heykeltraşlığını yerle birlikte 
Örneğin Endonezya’da Hindu heykeltraşlığı 730.9598

731-735 Heykeltraşlık
Kapsamlı eserleri 730'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 736-739 ile 731-735

Heykeltraşlıkta işlemler, biçimler, konular
Tek tek heykeltraşlarm işlemlerini, biçimlerini, konularını 730.92'de; belirli 
dönemlere ait ve belirli okulların kullandığı işlemleri, biçimleri, konuları 732- 
735'de; belirli bir ülke ya da yerle sınırlı belirli ortaçağ ya da modem okulları 
730.9'da sınıflayın



731.028
.2
.3
.4
.5
.7
.8

.028

ÖZET
Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 

Malzemeler 
Araçlar ve gereçler 
Teknikler ve işlemler 
Biçimler
Ayrık heykel yapımmmbelirli türleri 
İkonografi

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Kapsamlı eserler
Teknikler ve işlemleri 731.4'de, araçlar ve gereçleri 731.3'de, 
malzemeleri 731.2'de sınıflayın

731.2-731.4 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Kapsamlı eserleri 731.028’de; biçimler ve konuların işlenmesiyle ilgili 
teknikleri, işlemleri, araçlan, gereçleri, malzemeleri 731.5-731.8'de sınıflayın

.2 Malzemeler
Örnek: Metaller, tel, ahşap, taş, seramik malzeme, kil, cam, balmumu, ip, bez, 
plastik, cam elyafı (fiberglas), kağıt, karton piyer, buluntu nesneler
Belirli tekniklerde malzemelerin kullanılışını 731.4'de sınıflayın

.3 Araçlar ve gereçler
Örnek: Aletler, makinalar, aksesuarlar
Belirli tekniklerde araç ve gereçlerin kullanılışını 731.4'de sınıflayın

.4 Teknikler ve işlemler

.41 Madenin soğuk işlenmesi yoluyla heykel yapımı
Örnek: Dövme, çekiçleme, bükme, şekillendirme, kesme, kaynak, 
madenlerin lehimlenmesi (borular ve telller dahil)
Metal işlerini 739'da sınıflayın

.42 Model hazırlama
Armatürlü ve armatürsüz kil, balmumu, diğer plastik malzemeden

.43 Kalıp hazırlama
Modellerin ve kalıpların hazırlanması 
Kalıpların kullanılmasını 731.45'de sınıflayın

.45 Döküm
Örnek: Kumlu döküm

.452 Alçı ve çimento

.453 Plastik



.456

.457

.46

.462

.463

.47

.48

.54

.542

.549

.55

.7

.74

.75

.76

Bronz
Balmumu eritme yöntemi dahil (kalıbın hazırlanmasında kullanılan 
balmumu modelin eritilerek kalıbın boşaltılması)
Metal dökümleri burada sınıflayın
Diğer madenlerin dökümleri için 731,457'ye hkz.

Diğer madenler

Heykel yapımında oyma ve yontma teknikleri 

Ahşap heykel yapımı 

Taş heykel yapımı 

Fırınlama ve pişirme
Döküm için hazırlanan kil modellerin fırınlanması ve pişirilmesi dahil 
Seramik yapımında fınniama ve pişirme tekniklerini 738.143'de sınıflayın

Yaşatma, koruma, yenileme, düzenli bakım ve onarım, güvenlik 
önlemleri

Biçimler
Zaman, yer, kişiyle sınırlı değil
Genel yaklaşım: Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eser 
koleksiyonları

Ayrık heykel yapımı için 731.7'ye hkz.

Kabartma heykel yapımı
Kabartma heykel yapımının ikonografisini 731.8'de sınıflayın

Taklar ve kapılar

Anıtsal kabartmalar
Anıtsal pirinç işler için 739.522'ye hkz.

Hareketli ve sabit heykeller

Ayrık heykellerin belirli türleri
Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eser koleksiyonları 
Örnek: Totem direkleri
Ayrık heykellerin ikonografisini 731.8'de sınıflayın

Dekoratif heykeller
Örnek: Bahçe heykelleri, çeşmeler, heykel şeklindeki vazolar ve küpler 

Büstler 

Masklar

Anıtlar
Anıtsal pirinç işleri için 739.522'ye hkz. 
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.8 İkonografi
Zaman, yer, kişiyle sınırlı değil
Genel yaklaşım; Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eserler 

.81 Atlı ve binicili heykeller

.82-,89 Diğer belirli konular
Temel numara olan 731.8'e, 704.942-704.949’da 704.94'ii izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mitoloji ve efsane 731.87’de; ancak büstleri 
731.74'de, maskları 731.75'de sınıflayın

> 732-735 Heykeltraşlık okulları ve tarzları
Kapsamlı eserleri, belirli bir ülke ya da yerle sınırlı ortaçağ ve modem Batı 
okulları ve tarzlarını 730.9'da; belirli okullar ve tarzlarla ilişkili heykeltraşları 
730.92'de sınıflayın

732 En eski dönemlerden yaklaşık 500'e kadar olan
dönemde heykeltraşlık, okur-yazar olmayan halkların 
heykeltraşlığı

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; kişilere göre ele alışı 730.9'da, tarihi ve coğrafi ele alışı 
732'de sınıflayın

.2 Okur-yazar olmayan halkların heykeltraşlığı
Zaman ve yer ne olursa olsun

.22 Paleolitik (taş devri) heykel yapımı

.23 Kaya sanatı (heykel)

.3

.4

.44

732.3-732.9 Eski heykeltraşlık
732.3-732.9'un herhangi bir altbölümünde l.Tablo'dan 092 notasyonunu 
kullanmayın
Doğu heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 730.95'e; belirli bir ülke ya da 
yerle sınırlı yaklaşık 500'den sonraki Doğu heykeltraşlığı 730.9'a, yaklaşık 
500'den 1399'a kadar Doğu heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 734'e, 
1400'den sonraki Doğu heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 735'e alındı
Kapsamlı eserleri 732'de sınıflayın

Eski Filistin heykeltraşlığı
İsrail, Yahudi oğulları, Musevi heykeltraşlığı dahil

Eski güney ve güneydoğu Asya heykeltraşlığı
Budist heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 730.95'e, Jain, Hindu 
heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 730.954'e alındı

Eski Hint heykeltraşlığı



.5 Mezopotamya ve eski Pers (İran) heykeltraşlığı 

.6 Eski Germen, Kelt, Slav, tberya, İngiliz heykeltraşlığı

.7 Eski Doğu heykeltraşlığı
Burada belirtilmeyen belirli bir yere ait Doğu heykeltraşlığını yerle birlikte 
sınıflayın. Örneğin eski Hint heykeltraşlığı 732.44

.71 Eski Çin heykeltraşlığı

.72 Eski Japon heykeltraşlığı

.73 Eski Kore heykeltraşlığı

.8 Eski Mısır heykeltraşlığı

.9 Diğer eski alanların heykeltraşlığı
Temel numara olan 732.9'a, 2. Tablo’dan 391-398 notasyonunda -39'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Finike heykeltraşlığı 732.944; ancak Yunan 
Adalarının eski heykeltraşlığı 732.9Tden 733.30939Te alındı

Grek, Etrüsk, Roma heykeltraşlığı için 733'e bkz.

733 Grek, Etrüsk, Roma heykeltraşlığı
.3 Grek (Yunan) heykeltraşlığı

Grek ve Roma heykeltraşlığı ile ilgili kapsamlı eserler 733'de sınıflanır 

.309 38 Yunanistan'ın heykeltraşlığı
Yunan dünyasının heykeltraşlığı 733.3'de sınıflayın 

.309 391 Yunan Adalarının heykeltraşlığı [eski 732.91]

.4 Etrüsk heykeltraşlığı

.5 Roma heykeltraşlığı

.509 37 İtalya Yarımadası ve komşu alanların heykeltraşlığı
Roma Împaratorluğu'nun heykeltraşlığını 733.5'de sınıflayın

734 Î.S.SOO’den 1399'a kadar heykeltraşlık
l.S. 500'den 1399'a kadar olan Doğu heykeltraşlığını [eski 732.3-732.9]; ortaçağ 
heykeltraşlığını burada sınıflayın
l.S.500'den 1399'a kadar belirli bir ülke ya da yerle sınırlı heykeltraşlığı 730.9'da 
sınıflayın

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ne burada ne de 734'ün herhangi bir altbölümünde, l.Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanmayın; bütün coğrafi ve kişilere göre ele alışları 
730.9'da sınıflayın

.2 Tarzlar

.22 Erken Hıristiyan ve Bizans heykeltraşlığı

.222 Erken Hıristiyan heykeltraşlığı



.224 Bizans heykeltraşlığı

.24 Romanesk heykeltraşlığı

.25 Gotik heykeltraşlığı

1400'den sonra heykeltraşlık
1400’den itibaren Doğu heykeltraşlığı [eski 732.3-732.9] ile ilgili kapsamlı 
eserleri; modem heykeltraşlığı burada sınıflayın
1400'den sonraki belirli bir ülke ya da yerle sınırlı heykeltraşlığı 730.9'da 
sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ne burada ne de 735'in herhangi bir altbölümünde, l.Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanmayın; bütün coğrafi ve kişilere göre ele alışları 
730.9'da sınıflayın

Belirli dönemler

1400-1799
Örnek: Rönesans, barok heykeltraşlığı 

1800-1899
Örnek: Klasik canlanma heykeltraşlığı, romantizm, realizm 

.23 1900-1999

.230 4 Okullar ve tarzlar

[.09]

.2

.21

.22

Temel numara olan 735.2304'e, 709.0401-709.0407’de 
709.040'ı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin heykeltraşlıkta 
soyutlamacılık 735.230452

.231-.239 Dönemler
Temel numara olan 735.23’e, l.Tablo'dan 09041-09049 notasyonunda 
—0904'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 1960-1969 dönemi 
heykeltraşlığı 735.236

.24 2000-2099

736-739 Diğer plastik sanatlar
İşlemler ve ürünler
Kapsamlı eserleri 730'da, burada belirtilmeyen diğer plastik sanatları 745-749'da 
sınıflayın

Heşkeltraşlık için ayrıca 731-735'e hkz.
Bkz. Kılavuz 736-739 ile 731-735

Oyma ve oymacılık
Değerli ve yarı-değerli taşlar (Gliptik)

Oyma mühürleri, damgaları, tuğraları 737.6'da, değerli ve yarı değerli taşların 
yerleştirilmesini 739.27'de sınıflayın



.202 8

.22

.222

.223

.224

.23

.24

.25

.28

.4

.6

.62

.68

.7

.9

.93

.94

Taş işleme
Değerli taşların kesilmesini, parlatılmasmi, oyulmasmi kapsar.

Belirli biçimler
Scarab’lan (bok böceği şeklindeki uğurlu sayılan küçük taşlar) 
736.20932'de, biçimine bakmaksızın belirli malzemelerin oyulmasını 
736.23-736.28'de sınıflayın

Kabartma şekilli oymalar (kameo)

İçeri gömük oymalar (Intaglio)

Heykelcikler

736.23-736.28 Belirli taşlar
Kapsamlı eserleri 736.2'de sınıflayın

Elmas

Yeşim
Yeşim heykeltraşlığı için ayrıca 731-735'e bkz.

Safir

Obsidiyen

Tahta
Bıçakla yontma dahil
Örnek: Tereyağ kalıpları ve diğer kalıplar

Tahta heykeller için 731-735'e, tahta el işleri için 745.5l'e ayrıca hkz.

Taş
Kazıma yazılar, yazıtlar, desenler dahil
Mezar taşlan ve olumsuz tasvirleri burada sınıflayın

Fildişi, kemik, boynuz, deniz kabuğu, kehribar
Fildişi

Fildişi "Netsuke"leri 736.68'de sınıflayın
Fildişi heykel yapımı için ayrıca 731-735'e hkz.

Netsuke (Japonların kuşak üstüne taktığı süsler)
Süs yelpazeleri

Belirli bir malzemeden yapılmış yelpazeleri malzemeyle birlikte sınıflayın. 
Örneğin fildişi yelpazeler 736.62

Diğer malzemeler
Balmumu
Kar ve buz



.95 Sabun

.98 Kağıt kesme ve katlama

.982 Origami

.984 Silüetler
Silüet çizimi ve kesimi ile ilgili kapsamlı eserleri 741.7'de sınıflayın

Nümismatik (madeni para) ve mühürcülük
Kağıt para için 769.55'e hkz.

.2 Madalyalar ve ilgili nesneler

.22 Madalyalar
Madalyonları burada sınıflayın

.222 Hatıra madalyaları

.223 Sivil ve askeri madalyalar
Bezemeler, rütbeler dahil

.224 Dini madalyalar

.23 Tılsımlar ve muskalar

.24 iğne ve düğme şeklindeki rozetler

.242 Politik (Kampanya) rozetleri

.243 Spor rozetleri
Örnek: Beyzbol rozetleri

.3 Fişler ve para benzeri sikkeler
Fişler ve para benzeri sikkeler ile sadece fişler ve sadece para benzeri sikkeler 
için standart altbölümler eklenmiştir

.4 Sikkeler
Sahte sikkeleri burada sınıflayın

.409 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkelerin sikkelerini 737.49'da sınıflayın

.43 Altın sikkeler

.430 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkelerden altın sikkeleri 737.49'da sınıflayın

.49 Belirli ülkelere ait
Çıkış yerine göre
Temel numara olan 737.49'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Mısır'da basılmış Roma sikkeleri 737.4932

Avrupa'nın altın sikkeleri için ayrıca 737.43094'e hkz.



Oyma mühürler, damgalar, tuğralar
Mühürcülüğü burada sınıflayın
Başlıktaki konuların hepsi ve her biri için standart altbölümler eklenmiştir 
Mühürcülükle ilgili disiplinlerarası eserleri 929.82’de sınıflayın

738 Seramik sanatları
Çömlekçiliği burada sınıflayın
Seramik heykeltraşlığmı 731-735'de sınıflayın
Porselen, seramik ya da taş kaplar anlamındaki "çömlekçilik" ile ilgili eserler 
burada, sadece porselen anlamındaki eserler 738.2'de sınıflanır

Cam için 748'e hkz.

ÖZET
738.01-.09 Standart altbölümler

.1 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.2 Porselen

.3 Seramik ve toprak kaplar

.4 Emaye tekniği ve emayeleme

.5 Mozaikler

.6 Dekoratif tuğlalar ve fayanslar

.8 Diğer ürünler

[.028] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; 738.1'de sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çömlek markalarını [eiÂ:/738.23] burada sınıflayın

.092 Çömlekçiler
Malzemesi ya da ürününe bakmaksızın çömlekçilerin biyografisi, 
tanımlaması, eleştirel değerlendirmesi
Seramik sanatçılarını burada sınıflayın
Minecileri 738.4092’de, mozaikçileri 738.5092'de sınıflayın

.1 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.12 Malzemeler
Örnek: Kil, örneğin kaolin; sırlar, örneğin feldispat; renklendirme 
malzemeleri
Belirli tekniklerde malzemelerin kullanılmasını 738.14'de sınıflayın

. 13 Araçlar ve gereçler
Örnek: Fırınlar, çömlekçi çarkları
Belirli tekniklerde araç ve gereçlerin kullanılmasını 738.14'de sınıflayın



.14

.142

.143

.144

.15

Teknikler ve işlemler
İhtisaslaşmış ürün yapma tekniklerini 738.4-738.8'de sınıflayın

Bezeme teknikleri için 738.15'e; yaşatma, koruma, yenileme, güvenlik 
önlemleri için 738.18'e hkz

Model hazırlama ve kalıp alma

Fırınlama
Sırlamadan önce ve sonra

Sırlama

Bezeme teknikleri
Örnek: Sıraltı ve sırüstü boyama, sulu kille bezeme, sgrafıtto bezeme, 
çıkartma desenler

Sırlama için 738.144'e hkz.

Yaşatma, koruma, yenileme, güvenlik önlemleri
Ekspertiz, düzenli bakım ve onarım dahil

[.202 8]

.209

[.209 2]

[.23]

[.24]

738.2-738.8 Ürünler
Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, eser koleksiyonları 
Kapsamlı eserleri 738'de sınıflayın

Porselen
Bu numaranın çömlekçilikle ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 738'de sınıflayın
Porselen, toprak, taş kaplar ile ilgili kapsamlı eserleri 738'de sınıflayın 

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Kullanmayın; 738.1'de sınıflayın

Porselenin tarihi ve coğrafi ele alınışı
Markalan [e5^; 738.27], türler ve çeşitlerin coğrafi ele alınışını 
[eski 738.2709], ürünlerin coğrafi ele alınışını [es/:/738.2809] 
burada sınıflayın

Kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 738.092'de sınıflayın

Çömlekçiliğin belirli çeşitleri ve markaları 
Numara kullanılmıyor; 738'de sınıflayın 
Çömlekçilik markaları 738.09'a alındı

Çömlekçiliğin belirli ürünleri
Numara kullanılmıyor; 738'de sınıflayın



Porselenin belirli türleri ve çeşitleri 
Örnek: Mavi-beyaz, sıraltı mavisi 
Markalar 738.209'a alındı 

Porselenin tarihi ele alınışı
Türlerin ve çeşitlerin olarak ele alınışı 738.209'a alındı

Belirli porselen ürünler

.270 9

.28

.280 9

.3
[.302 8]

.309

[.309 2]

.370 9

.38

.380 9

.382

Belirli tür ve çeşitlere ait belirli ürünleri 738.27'de, ihtisaslaşmış ürünleri 
738.4-738.8'de sınıflayın

Tarihi ele alış
Ürünlerin coğrafi ele alınışı 738.209'a alındı

Seramik ve toprak kaplar
Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 

Kullanmayın; 738.1'de sınıflayın

Tarihi ve coğrafi ele alışlar
Markalan [c5Â:/738.37], türler ve çeşitlerin olarak ele alınışını 
[eski 738.3709], ürünlerin olarak ele alınışını [ciA:/738.3809] 
burada sınıflayın

Kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 738.092'de sınıflayın

Seramik ve toprak kapların belirli türleri ve çeşitleri 
Örnek: Delft, fayans, majolika 
Markalar 738.309'a alındı 

Tarihi ele alış
Türlerin ve çeşitlerin olarak ele alınışı 738.309'a alındı

Belirli seramik ve toprak ürünler
Belirli tür ve çeşitlere ait belirli ürünleri 738.37'de; ihtisaslaşmış ürünleri 
738.4-738.8'de sınıflayın

Tarihi ele alış
Ürünlerin coğrafi ele alınışı 738.309'a alındı

Orta Doğu ve Batı kökenli kaplar
Eski ve klasik
Belirli bir kapç için standart altbölümler eklenmiştir. Örneğin eski 
Mısır vazoları 738.3820932
Bu numaranın vazolar ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 738.38'de sınıflayın



[.383] Diğer kaplar
Numara kullanılmıyor; 738.38'de sınıflayın

> 738.4-738.8 İhtisaslaşmış ürünler ve bunların yapımında kullanılan
teknikler

Kapsamlı eserleri 738'de sınıflayın

.4 Emaye tekniği ve emayeleme
Örnek: Basse-taille, champleve, ronde bosse

Niello (bakır ve gümüşle karışık kükürt alaşımıyla bezeme) için 739.15'e; 
kuyumculuk için 739.27'ye bkz

.42 Cloisonne (renkli kısımların birbirinden madeni şeritlerle ayrıldığı
emaye işleri)

.46 Yüzeyi boyanmış emayeler

.5 Mozaikler
Mozaik boyama, her türlü malzemeden mozaik işleri ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Burada belirtilmerniş belirli bir malzemeyle yapılmış mozaikleri malzemeyle 
birlikte sınıflayın. Örneğin mozaik cam 748.5

.52 Mimaride kullanılan mozaikler
Örnek; Duvarlar, döşemeler, kaldırımlar, sabit panolar ve paneller

.56 Taşınabilir nesnelere uygulanmış mozaikler
Örnek: Mozaik mücevherler, süsler, süslemeler, hareketli panolar

.6 Dekoratif tuğlalar ve fayanslar
Tuğlalar ve fayanslar ile sadece tuğlalar ve sadece fayanslar için standart
altbölümler eklenmiştir

.8 Diğer ürünler
Örnek: Maltızlar, şamdanlar, lambalar, aydınlatma armatürleri, sobalar

.82 Heykelcikler
Örnek: İnsan grupları, hayvanlar, bitkiler

739 Madenden yapdmış sanat ürünleri
Nümismatik (madeni para bilimi) için 737'ye bkz.

ÖZET
739.1 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.2 Değerli madenlerin işlenmesi

.3 Saatler ve kol saatleri

.4 Demir işleri

.5 Diğer madenlerle yapılan eserler

.7 Silahlar ve zırhlar



[.028]

.13

.14

.15

.16

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; 739.1'de sınıflayın

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Belirli bir metal işi ile ilgili teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeleri 
türle birlikte sınıflayın. Örneğin sarraflık 739.22028

Malzemeler
Belirli tekniklerde malzemelerin kullanılmasını 739.14'de sınıflayın

Araçlar ve gereçler
Örnek: Aletler, makinalar, aksesuvarlar
Belirli tekniklerde araç ve gereçlerin kullanılmasını 739.14'de sınıflayın

Teknikler ve işlemler
Örnek: Bükme, dökme, dövme, haddeleme, çekiçleme ve vurma yoluyla 
madene şekil verme (kabartma işi), damgalama, kaynak

Bezeme teknikleri için 739.15'e hkz.

Bezeme teknikleri
Örnek: Çizme, oksitleme, kükürtlü gümüş veya kükürtlü bakırla süsleme 
(niello), boyama, kakma

Yaşatma, koruma, yenileme, güvenlik önlemleri
Düzenli bakım ve onarım dahil

Değerli madenlerin işlenmesi
Değerli madenlerden yapılmış saatleri ve kol saatlerini 739.3'de sınıflayın

.22

.220 28

[.220 9]

(.22092)

739.22-739.24 Belirli madenlerle
Kapsamlı eserleri 739.2'de, belirli madenlerle mücevherciliği 739.27’de 
sınıflayın

Sarraflık
Altın ve gümüş işlemeyle ilgili kapsamlı eserleri 739.2'de sınıflayın

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Teknikler ve işlemleri 739.224'de, araçlar ve gereçleri 
739.223'de, malzemeleri 739.222'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 739.227'de sınıflayın

Sarraflar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 739.2272'yi tercih 
edin)



.222-.226 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Temel numara olan 739.22'ye, 739.12-739.16’da 739.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bezeme teknikleri 739.225
Kapsamlı eserleri 739.22028'de; tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alışı 739.227'de; belirli ürünlere ait teknikler, işlemler, araçlar, 
gereçler ve malzemeleri 739.228'de sınıflayın

.227

.228

.228 2 

.228 3

.228 4

.23

.24

.27

.270 28

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 739.227'ye, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin sarraflar 739.2272

(Seçenek: Sarrafları 739.22092'de sınıflayın)
Hem altın hem de gümüş işleyen ustalar anlamında "sarraflar" ile ilgili 
eserler 739.2092'de sınıflanır

Ürünler
Altın ve altm-kaplama
Belirli ürünlerin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 739.227'de 
sınıflayın

Dini objeler

Yemek takımları
Sofra hazırlamada ya da yemek ya da içki servisinde kullanılan 
eşyalar
Düz ve çukur kaplar dahil
Dini kullanımı olan sofra takımlarını 739.2282'de sınıflayın 

Kaplar
Örnek: Kutular, çift kulplu kaseler, vazolar 
Dini kapları 739.2282'de sınıflayın

Gümüş işleme
Temel numara olan739.23'e, 739-22028,739.228 arasında 739.22'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gümüş ustaları 739.2372, gümüş 
sofra takımları 739.2383

Platin işleme

Kuyumculuk
Montürlerin tasarımı, taşların konması, onarım işleri
İnce ve giysi takıları yapımı ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Kuyumculuk ile ilgili disiplinlerarası eserleri 391.7’de, giysi takıları 
yapımı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 688.2’de; el yapımı giysi takıları 
üretimini 745.5942’de; değerli ve yarı-değerli taş oymacılığını 736.2'de 
sınıflayın; madeni olmayan bir malzemeden yapılmış takıları malzemeyle 
birlike sınıflayın. Örneğin mozaik takılar 738.56

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Teknikleri ve işlemleri 739.274'de, araç ve gereçleri 
739.273'de, malzemeleri 739.272'de sınıflayın



.272-.276 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Temel numara olan 739.27'ye, 739.12-739.16 ‘da 739.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin teknikler 739.274
Belirli ürünlere ait teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri ve 
malzemeleri 739.278'de sınıflayın

.278 Belirli ürünler
Örnek: Kemer tokalan, yüzükler, ayakkabı tokalan, saat köstekleri

.3 Saatler ve kol saatleri
Malzemesine bakmaksızın saat muhafazalarını burada sınıflayın
Temel numara olan 739.3'e, 739.22028-739.227 ‘da 739.22'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bezeme teknikleri 739.35
Mobilya olarak saatleri 749.3'de; saatler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
681.113'de, kol saatleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri 681.114'de sınıflayın

739.4-739.5 Temel madenlerle yapılan eserler
Kapsamlı eserleri 739'da, temel madenlerden yapılan saatleri ve kol saatlerini 
739.3'de sınıflayın

Silahlar ve zırhlar için 739.7'ye bkz.

.4 Demir işleri
Dövme demir, dökme demir, paslanmaz çeliği burada sınıflayın

.402 8-.47 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler malzemeler; tarihi, coğrafi,
kişilere göre ele alış

Temel numara olan 739.4'e, 739.22028-739.227 ‘de
739.22'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bezeme teknikleri
739.45

.48 Belirli ürünler
Örnek: Balkon demirleri, trabzanlar, ızgaralar, kapı tokmakları, dekoratif 
çiviler
Belirli ürünlerin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 739.47'de 
sınıflayın

.5 Diğer madenlerle yapılan eserler

.51 Bakır ve alaşımları
Pirinç için 739.52'ye bkz.

.511 Bakır

.512 Bronz (Tunç)
Bronz heykelleri 731-735'de sınıflayın

.52 Pirinç

.522 Anıtsal pirinç işler
Pirinçlerin incelenmesi ve araştırılması amacıyla aşındırılması ve 
aşınmış parçaları burada sınıflayın
Sanatsa! bir biçim olarak aşındırmayı 760'da sınıflayın 

500



.53

.532

.533

.54

.55

.56

.57

.58

.7

.72

.722

.73

.74

.75

.752

Kalay ve alaşımları
Bronz (tunç ) için 739.512'ye hkz.

Kalay

Kurşun-kalay alaşımı 

Kurşun

Çinko ve alaşımları
Pirinç için 739.52'ye hkz.

Nikel

Alüminyum

Krom

Silahlar ve zırhlar
Şekiller, kabzalar, saplar, metal işlemenin bezeme açısından ele alınışını 
burada sınıflayın
Disiplinlerarası eserleri 623.44'de sınıflayın 

Taş silahlar için ayrıca 623.441'e hkz.

739.72-739.74 Silahlar
Kapsamlı eserleri 739.7’de sınıflayın

Keskin silahlar
Örnek: Baltalar, süngüler, hançerler, kamalar, bıçaklar, mızraklar
Keskin okları 739.73'de, bıçaklarla ilgili disiplinlerarası eserleri 
621.932'de sınıflayın

Kılıçlar ve palalar
Kılıçlar ve palalarla sadece kılıçlar ve sadece palalar için standart 
altbölümler eklenmiştir

Fırlatıcı silahlar
Örnek: Havalı tüfekler, oklar ve yaylar, yaylı tüfekler 

Ateşli silahlar için 739.74'e hkz.

Ateşli silahlar
Temel numara olan 739.74'e, 623.42-623.44 ‘te 623.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tabancalar 739.7443
Küçük ateşli silahlarla ilgili disiplinlerarası eserleri 683.4'de sınıflayın 

Zırhlar

Kalkanlar



740 Çizgi sanatları ve dekoratif (bezeme) sanatlar
ÖZET

741 Çizim ve çizimler
742 Perspektif
743 Çizim ve konusuna göre çizimler
745 Dekoratif sanatlar
746 Dokuma sanatları
747 İç dekorasyon
748 Cam
749 Mobilya ve aksesuvarları

741 Çizim ve çizimler
Çizim ve resim ile ilgili kapsamlı eserleri 750'de, iki boyutlu sanatla ilgili 
kapsamlı eserleri 760'da sınıflayın

Çizim ve konusuna göre çizimler için 743'e hkz.

ÖZET
741.01-.09 Standart altbölümler

.2 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.5 Çizgi roman, karikatür, mizahi çizimler

.6 Grafik tasarım, resimleme, ticari sanat

.7 Silüetler (gölge resim)

.9 Çizim kolleksiyonları

.01 Felsefe ve kuram

.011 Değerlendirme özellikleri
Sistemler için kullanmayın; 741.01'de sınıflayın 
Psikolojik ilkeleri 741.019'da sınıflayın 

.0117 Estetik

.0118 Eleştiri ve değerlendirme
Genel yaklaşım: Kuram, teknik, tarih
Eleştirel değerlendirmeye ilişkin eserleri 741.09'da sınıflayın

.018 İçerik öğeleri
Örnek: Kompozisyon, renk, biçim, tarz, dekoratif değerler, ışık, 
mekân, zaman, hareket, simetri
Perspektifi 742'de sınıflayın

[.028] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; 741.2'de sınıflayın

.074 Müzeler ve sergiler
Çizim koleksiyonlarım 741.9'da sınıflayın



.09

.092

.21

.217

.217 2 

.2174 

.218

.219

.22

.23

.235

.24

.25

.26

.29

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli dönemlerden ve yerlerden çizim koleksiyonlarını 741.92-741.99'da 
sınıflayın

Sanatçılar
Malzemesi, işlemi, konusu, dönemi, yerine bakmaksızın sanatçıların 
tanımlanması, eleştirel değerlendirmesi, biyografisi
Belirli uygulamalar için çalışan sanatçıların tanımlanması, eleştirel 
değerlendirmesi, biyografisi 741.5-741.7'e alındı
Çizim koleksiyonlarını 741.9'da sınıflayın

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Çizimlere ton veren tek renk çalışmalar dahil
Belirli uygulamalarda kullanılan teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri, 
malzemeleri 741.5-741.7'de; belirli konularda kullanılan teknikleri, işlemleri, 
araçları, gereçleri, malzemeleri 743.4-743.8'de; tek tek sanatçıların kullandığı 
teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri, malzemeleri 741.092'de sınıflayın

Perspektif için 742'ye hkz.
Suluboya için ayrıca 751.422'ye bkz.

Röprodüksiyon ve koruma teknikleri

Röprodüksiyon
Yapımı ve anlaşılması 

Röprodüksiyonlar ve kopyalar 

Sahteler ve üzerinde değişiklik yapılanlar

Yaşatma, koruma, onarma
Ekspertiz dahil
Röprodüksiyonların, kopyaların, sahtelerin, tadillerin anlaşılmasını 
741.217'de; düzenli bakım ve onarımı 741.219'da sınıflayın

Güvenlik önlemleri ile düzenli bakım ve onarım

741.22-741.29 Belirli malzemeler
Kapsamlı eserleri 741.2'de sınıflayın

Karakalem (Kömür kalem)

Tebeşir ve kuru boya 

Pastel
Kurşun kalem 
Gümüş uç (İğne kazıma)
Kalemli, fırçalı, keçe uçlu mürekkep 
Kazıma ve püskürtme çizim



.507 4

.509 2

.58

.590 9

741.5-741.7 Özel uygulamalar
Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler, tanımlama, eleştirel 
değerlendirme, koleksiyonlar
Belirli uygulama alanlarında çalışan sanatçılann tanımlamasını, eleştirel 
değerlendirmesini,biyografısini 741.092]; belirli uygulama alanlarında 
çalışan tek tek sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonları [eski 741.9] 
burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 741.6'da sınıflayın

Çizgi roman, karikatür, mizahi çizimler
Fotoromanlar dahil
Çizgi romanlan [eskiden Tablo 3-B’den 306 notasyonunu kullanarak kurgu ile 
birlikte], grafik romanları (görsel romanlar) burada sınıflayın
Amacı bilgi vermek ve yönlendirmek olan karikatür ya da desenleri, 
karikatürün ya da desenin konusuyla birlikte sınıflayın. Örneğin politik 
karikatürler 320.0207

Müzeler ve sergiler
Koleksiyonları 741.59'da sınıflayın

Sanatçılar
Tek tek sanatçılann eserlerinden oluşan koleksiyonları 741.593- 
741.599'da sınıflayın

Canlandırılmış (Hareketli) çizgiler
Çizgi filmlerle ilgili kapsamlı eserleri 791.433'de, fotoğrafık teknikleri 
778.5347'de sınıflayın

Koleksiyonlar
Altyazılı karikatürleri burada sınıflayın 

Tarihi ve coğrafi ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 741.593-741.599'da 
sınıflayın (741.59093-741.59099 değil)

.593-.599 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 741.59'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Londra’dan karikatür koleksiyonları 741.59421
Tek tek sanatçılara ait eser koleksiyonları sadece ülke düzeyinde 
sınıflanır. l.Tablo'dan koleksiyonlar için 074 notasyonu kullanılmaz. 
Örneğin Londra'h bir sanatçının eserlerinden oluşan koleksiyon 
741.5942'de sınıflanır (741.95421, 741.9542074421'de değil)



.6 Grafik tasanın, resimleme, ticari sanat
Çizim sanatının belirli uygulamalarıyla ilgili kapsamlı eserleri; grafik tasarım, 
resimleme, ticari sanat ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Grafik sanatları, iki boyutlu sanat ile ilgili kapsamlı eserleri 760'da; burada 
belirtilmemiş belirli bir resimleme türünü, belirli bir grafik tasarım biçimini, 
belirli bir ticari sanat biçimini tür ya da biçimle birlikte sınıflayın. Örneğin 
kitap gömlekleri için özgün yağlı boya eserler 759

Bkz. Kılavuz 800 ile 741.6

.64 Kitaplar ve kitap gömlekleri
Kitaplar ve kitap gömlekleri ile sadece kitaplar ve sadece kitap gömlekleri 
için standart altbölümler eklenmiştir
El yazmaları ve kitapların tezhibini 745.67'de sınıflayın

.642 Çocuk kitapları

.65 Dergiler ve gazeteler

.652 Dergiler ve dergi kapakları
Dergiler ve dergi kapakları ile sadece dergiler ve sadece dergi 
kapakları için standart altbölümler eklenmiştir

.66 Nota, plak ve kaydedilmiş diğer müzik eserlerinin kapakları

.67 Reklam ve afişler
Reklam ve afişler ile sadece reklam ve sadece afişler için standart 
altbölümler eklenmiştir

.672 Moda çizimi
Moda tasarımım 746.92'de sınıflayın

.674 Afişler
Belirli bir baskı biçimi olarak afişleri 769.5'de sınıflayın

.68 Takvimler, posta kartları, tebrik kartlan ve ticari kartlar

.682 Takvimler

.683 Posta kartları
Devletin yayınladığı resimsiz posta kartlarını 769.566'da sınıflayın

.684 Tebrik kartları

.685 Ticari kartlar

.69 Etiketler ve kibrit kutusu kapakları

.692 Etiketler

.694 Kibrit kutusu kapakları [eskiden 769.5]

.7 Silüetler (gölge resim)
Kesilmiş silüetleri 736.984'de sınıflayın



Çizim koleksiyonları
Malzeme veya işlemine bakılmaksızın 
Sergi kataloglannı burada sınıflayın
Kendi başlarına bir sanat eseri olarak ele alınmıyorlarsa taslak çizimler bitmiş 
eserlerle birlikte sınıflanır
Belirli uygulama alanlarında çalışan tek tek sanatçılara ait eser koleksiyonları
741.5-741.7’ye alındı
Belirli bir uygulama alanında çalışan birden fazla sanatçıya ait eser 
koleksiyonlarını 741.5-741.7'de, belirli bir dönem ya da yere ait olmayan 
konuya göre derlenmiş çizim koleksiyonlarını 743.9'da sınıflayın

.921

.922

.923

.924

.924 1

.924 2

.93-.99

742

741.92-741.99 Belirli dönemler ve yerlere ait eser koleksiyonları 
Konusuna bakılmaksızın 
Kapsamlı eserleri 741.9'da sınıflayın

Tarihi dönemler
Coğrafi olarak sınırlı değil

En eski zamanlardan M.S 499'a kadar 

500-1399 

1400-1799 

1800
1800-1899 

1900-1999

Belirli kıtalar, ülkeler, yerler
Temel numara olan 741.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Londra'dan çizim koleksiyonları 741.9421
Tek tek sanatçılara ait eserler sadece ülke düzeyinde sınıflandırılır. 
l.Tablo'dan koleksiyonlar için 074 notasyonu eklenmez. Örneğin 
Londra'h bir sanatçının eserlerinden oluşan koleksiyon 741.942'de 
sınıflanır (741.9421, 741.942074421 'de değil)

Perspektif
Genel yaklaşım: Kuram, ilkeler, yöntemler
Belirli konuların çiziminde perspektifi 743.4-743.8'de; belirli uygulamalarda 
perspektifi 741.5-741.7'de; sanatta perspektif ile ilgili kapsamlı eserleri 701.82'de 
sınıflayın



743 Çizim ve konusuna göre çizimler
.028 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 

Kapsamlı eserler
Belirli konuları 743.4-743.8'de sınıflayın

.42

743.4-743.8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Kapsamlı eserleri 743.028'de, konusuna bakmaksızın sanatçıları 741.092'de 
sınıflayın

İnsan figürleri çizimi
Çıplak figürleri burada sınıflayın

Giysili insan çizimleri için 743.5'e hkz.

Portre çizimi
Belirli tür insanların portre çizimlerini 743.43-743.45'de sınıflayın

.43

.44

.45

.46

.47

.49

.6

.62-.69

.7

.8

743.43-743.45 Belirli tür insanlar
Kapsamlı eserleri 743.4'de, belirli tür insanların anatomisini 743.49'da 
sınıflayın

Erkekler
Kadınlar
Çocuklar
Kemikler (İskelet sistemi)
Kaslar (Kas sistemi)
Sanatçılar için anatomi

Vücudun parçaları ve bölgeleri dahil. Örneğin baş, karın, eller 
Kemikler için 743.46'ya; kaslar için 743.47'ye hkz.

Giysiler ve giysili insan çizimleri
Moda çizimleri için 741.672’ye hkz.

Hayvan çizimleri 
Belirli hayvanlar

Temel numara olan 743.6'ya, 592-599’da 59'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kuş çizimi 743.68

Bitki çizimleri
Çiçekler, meyvalar dahil

Diğer konulu çizimler
Temel numara olan 743.8'e, 704.943-704.949’da 704.94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin manzara 743.836



.9 Konusuna göre çizim koleksiyonları (İkonografi)
Yapıldığı dönem ya da yer ile sınırlı değil
Temel numara olan 743.9'a, 704.942-704.949’da 704.94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bina çizimleri koleksiyonları 743.94
Belirli bir dönem ya da yere ait çizimlerin konusuna göre koleksiyonlarını 
741.92-741.99'da sınıflayın

[744] [Kullanılmıyor]
En son 17. Basım'da kullanıldı

745 Dekoratif sanatlar
Halk sanatını burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen dekoratif sanatları 736-739'da, 746-749'da sınıflayın 

Iç dekorasyon için 747'ye hkz.

ÖZET
745.1 Antikalar

.2 Endüstriyel sanat ve tasarım
,4 Kuramsal ve uygulamalı tasarım ve dekorasyon
.5 El sanatları
.6 Güzel yazı, tezhip, hanedan armaları
.7 Dekoratif boyama
.8 Panoramalar, sikloramalar, dioramalar
,9 Diğer dekoratif sanatlar

.1 Antikalar
Belirli bir antika türünü türle birlikte sınıflayın. Örneğin pirinç eşyalar 739.52, 
binek otomobilleri 629.222

Bkz. Kılavuz 745.1

. 102 8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

. 102 87 Teknikler ve röprodüksiyon
Yapım ve tanıma

.102 872 Röprodüksiyon ve kopyalar

.102 874 Sahteler ve üzerinde değişiklik yapılanlar

. 102 88 Yaşatma, koruma, onarma
Ekspertiz dahil
Düzenli bakım ve onarım için kullanmayın; 745.10289'da 
sınıflayın
Röprodüksiyon, kopya, sahte, tadillerin tanınmasını 
745.10287'de sınıflayın

.102 89 Güvenlik önlemleri ile düzenli bakım ve onarım



[.409]

(.409 2)

.441

Endüstriyel sanat ve tasarım
Çok sayıda üretilen malların yaratıcı tasarımı
Belirli bir malın tasarımını o malla birlikte sınıflayın. Örneğin otomobiller 
629.231

Kuramsal ve uygulamalı tasarım ve dekorasyon
Tasarım kaynak kitaplarını burada sınıflayın
Belirli bir sanat biçiminde tasarımı biçimle birlikte sınıflayın. Örneğin 
mimarlıkta tasarım 729

Endüstriyel tasarım için 745.2'ye hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın; 745.44'de sınıflayın 

Sanatçılar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 745.4492'yi tercih edin)

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.442

.443

.444 

.444 1

.444 2 

.445

745.441-745.445 Gelişme dönemleri
Ülke veya yerle sınırlı olmayan okullan ve tarzları burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 745.44'de sınıflayın

Okur-yazar olmayan halklar ve 499'a kadar olan en eski 
zamanlar

Paleolitik sanat dahil
Zaman veya yerine bakmaksızın okur-yazar olmayan halkların tasarım 
ve dekorasyonunu burada sınıflayın

500-1399
Erken Hıristiyan, Bizans, Romanesk, Gotik tarzlar dahil

1400-1799
Rönesans, barok, rokoko tarzlan dahil 

1800-1999 
1800-1899

Klasik canlanma, romantik, yeni sanat (art nouveau) tarzları dahil 

1900-1999 

2000-2099



.449

eserleri

745.51
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Temel numara olan 745.449'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin sanatçılar 745.4492

(Seçenek: Sanatçıları 745.4092'de sınıflayın)
Yerine bakmaksızın okur-yazar olmayan halkların tasarım ve 
dekorasyonunu 745.44Tde sınıflayın

El sanatları
Basit aletler veya makinalann yardımıyla elle yapılan yaratıcı eserler 
Hamurdan yapılan eserler dahil
Ev (amatör) atölyelerini 684.08’de, el sanatları ile ilgili disiplinlerarası 
680'de sınıflayın

Dekoratif renklendirme için 745.7'ye; çiçek sanatları için 745.92'ye hkz. 
Bkz. Kılavuz745.5 ile 680

ÖZET
Ahşaptan
Deriden ve kürkten 
Kağıttan
Deniz kabuklarından 
Madenlerden 
Lastik ve plastikten
Boncuklardan, buluntulardan ve diğer nesnelerden 
Belirli objelerin yapımı

745.51-745.58 Belirli malzemeler
Kapsamlı eserleri 745.5'de; belirli malzemelerden yapılmış belirli eserleri 
745.59'da, cam el işlerini 748'de sınıflayın

Dokuma el sanatları için 746'ya hkz.

.51 Ahşaptan
Örnek: Gömmeler, kakmalar, ahşap süs eşyaları, şerit testere ile yapılmış 
süsler
Bambu dahil
Ahşap kapları 674.88'de, kutu yapımını 684.08'de, ahşap mobilya 
yapımını 684.104'de, mobilyanın sanatsal özelliklerini 749'da sınıflayın

Mobilyada ahşap süsleme için 749.5'e hkz.

.53 Deriden ve kürkten
Giysi yapımını 646.4'de sınıflayın

.531 Deriden

.537 Kürkten



.54

.542

.546

.55

.56

.57

.572

.58

.582

.584

.59

.592

Kağıttan
Örnek: Kenar süsleri, kağıt kutular, ipek kağıtlar, duvar kağıtları
Hediye paketleme, sarma dahil
Kağıt kesme ve katlamayı 736.98'de sınıflayın

Kartonpiyer (Papier-mâche)
Heykel yapımında kullanılan kartonpiyeri 731.2'de sınıflayın

Dekopaj
Potikomani (vazo içi süslemeciliği) dahil 

Deniz kabuklarından 

Madenlerden
Madeni sanat eserlerini 739'da sınıflayın 

Lastik ve plastikten 

Plastikten

Boncuklardan, buluntulardan ve diğer nesnelerden
Diğer nesnelerden yapılmış belirli objeleri 745.59'da sınıflayın

Boncuklar
Boncukişleri için 746.5'e hkz.

Buluntu nesneler
Örnek: Kedi kuyruğu saplan, hurda malzeme, taşlar, çorap parçaları 

Belirli objelerin yapımı
Karma malzemeyle yapılan el sanatlarını burada sınıflayın

Oyuncaklar, modeller, minyatürler, ilgili nesneler
Modeller ve minyatürlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 688.rde, çok 
sayıda üretilen ve el yapımı oyuncaklarla ilgili disiplinlerarası eserleri 
688.72'de sınıflayın
Kağıttan uçaklar dahil

.592 2 

.592 21 

.592 24 

.592 3

745.592 2-745.592 4 Oyuncaklar
Kapsamlı eserleri 745.592'de sınıflayın 

Oyuncak askerler için 745.59282'ye hkz.

Bebekler, kuklalar, ipli kuklalar ve onların giysileri 

Bebekler ve bebek giysileri 

Kuklalar ve ipli kuklalar ile onların giysileri 

Bebek evleri ve mobilyaları



.592 4

.592 8

.592 82

.593

.593 2 

.593 3 

.593 32 

.593 4 

.593 6

.594 

.594 1

.594 12 

.594 2

.594 3

.594 4

Yumuşak oyuncaklar
Örnek; Doldurulmuş hayvanlar 
Doldurulmuş bebekleri 745.59221'de sınıflayın 

Modeller ve minyatürler
Şişelerin içindeki gemiler dahil
El yapımı modeller ve minyatürler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Üretim bandında ya da mekanize imalat yoluyla üretilmiş 
modelleri ve minyatürleri, modeller ve minyatürler ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 688.1'de; eğitim amaçlı minyatür ve model 
sergilerini, teknik ve mesleki kullanımı olan modelleri ilgili 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin el yapımı minyatürlerden 
oluşan antropolojik sergiler 573.074

Bkz. Kılavuz 745.5928

Askeri modeller ve minyatürler
Oyuncak askerler dahil

Yararlı nesneler
Oyuncaklar, modeller, minyatürler, ilgili nesneler için 
745.592'ya bkz.

Abajurlar

Mumlar ve şamdanlar 

Mumlar 

Enfiye kutuları

Avcı tuzakları (av hayvanlannı tuzağa düşürmekte kullanılan 
nesneler)

Avcılıkta kullanılmayan oyma kuşları 730'da sınıflayın 

Dekoratif nesneler 

Özel durumlar için
Örnek: Bayramlar, düğünler 
Tebrik kartlarını burada sınıflayın

Paskalya yumurtaları için 745.5944'e hkz.
Noel

Giysi takıları
Giysi takıları ile ilgili disiplinlerarası eserleri 391.7'de, takı yapımı 
ile ilgili disiplinlerarası eserleri 739.27'de, giysi takıları yapımı ile 
ilgili disiplinlerarası eserleri 688.2'de sınıflayın

Yapay çiçekler
Yapay çiçeklerin düzenlenmesini 745.92'de sınıflayın 

Yumurta süsleme
Paskalya yumurtaları dahil



.6

.61

.619 

.619 7 

.619 74 

.619 75 

.619 77 

.619 78 

.619 8 

.6199

.66

.67

.674

.7

.72

.723

Güzel yazı, tezhip, hanedan armaları tasarımı
Güzelyazı (kaligrafi)

Sanatsal, dekoratif yazıları burada sınıflayın 
Riyazisini 652.1'de, dizgiciliği 686.22'de sınıflayın 

Tarzlar
Latin (Batı) tarzları

Carolingian (Karolenj) kaligrafisi 

Siyah yazı ve Gotik kaligrafisi 
İtalik kaligrafi 
Roma kaligrafisi 

Grek (Yunan) kaligrafisi 
Diğer

Temel numara olan 745.6199'a, 6.Tablo'dan —91-99 arasında 
—9’u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Çin kaligrafisi 
745.619951

Hanedan armaları tasarımı
El yazmaları ve kitapların tezhibi

Tezhip özellikleri nedeniyle yeniden üretilen el yazmalarının kopyalarını 
burada sınıflayın
El yazmaları ve kitaplar ile sadece el yazmaları ve sadece kitaplar için 
standart altbölümler eklenmiştir
El yazmalarının gelişimi, tanımlanması, eleştirel değerlendirmesini 
091'de, resimli kitapların gelişimini, tanımlanmasını eleştirel 
değerlendirmesini 096. l'de sınıflayın

Kitap resimleme için ayrıca 741.64'e hkz.
Bkz. Kılavuz 745.67

Dillere göre tezhipli el yazmaları ve kitaplar
Temel numara olan 745.674'e, 6.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Bizans Yunancasıyla yazılmış tezhipli el yazmaları 
745.67487; ancak Latince tezhipli el yazmalarını 745.67094'de 
sınıflayın
Belirli ülkelerde ve yerlerde yapılmış belirli dillerdeki tezhipli el 
yazmaları ve kitapları 745.67093-745.67099'da sınıflayın

Dekoratif boyama
Dokuma baskısı, boyaması ve desenlenmesini 746.6'da sınıflayın 

Boyama ve lâklama 
Boyama

Örnek: Gülbezek

Lâklama
Japonlamayı burada sınıflayın 

513



.73 Şablon bezeme

.74 Çıkartma bezeme

.75 Yaldız bezeme
Ciltçiliğin bir konusu olarak yaldızlamayı 686.36'da, el yazmaları ve kitap 
tezhiplerinin bir konusu olarak yaldızlamayı 745.67'de sınıflayın

.8 Panoramalar, sikloramalar, dioramalar

.9 Diğer dekoratif sanatlar

.92 Çiçek sanatları
Çiçek düzenleme; Bitki malzemelerinin ve uygun aksesuvarların seçimi 
ve düzenlenmesi
Yapay çiçeklerin düzenlenmesini burada sınıflayın
Yapay çiçek yapımını 745.5943'de, iç dekorasyon elemanı olarak saksı 
çiçeklerini 747.98'de sınıflayın

745.922-745.926 Üç boyutlu düzenlemeler
Kapsamlı eserleri 745.92'de sınıflayın

745.922-745.925 Belirli malzemelerle üç boyutlu düzenlemeler
Kapsamlı eserleri 745.92'de, özel durumlar için belirli malzemelerle yapılan 
düzenlemeleri 745.926'da sınıflayın

.922 Kaplar içinde çiçek düzenleme

.922 4 Batı tarzı düzenlemeler

.922 5 Doğu tarzı düzenlemeler

.922 51 Çin tarzı çiçek düzenlemeleri

.922 52 Japon tarzı çiçek düzenlemeleri

.923 Kapsız çiçek düzenlemeleri
Örnek: Korsajlar, yakaya takılan çiçekler, çiçek demetleri

.924 Meyva ve sebze düzenlemeleri
Sebzelerin yapay çiçek haline getirmek üzere oyulması dahil

.925 Diğer bitkisel malzemeler ile yapılan düzenlemeler
Örnek: Selinti tahtaları (deniz ya da ırmakların getirdiği malzemeler) 
badıçlar, kozalaklar, kurutulmuş ve yaldızlanmış otlar ve yapraklar

.926 Özel durumlar için üç-boyutlu düzenlemeler
Örnekler: Kilise törenleri, cenazeler, bayramlar, düğünler için yapılan 
düzenlemeler



.928 îki boyutlu düzenlemeler
Tohumların ve diğer kuru bitkisel malzemelerin resimlerde, 
panolarda, tepsilerde ve diğer dekoratif amaçlarla t kullanımı

746 Dokuma sanatları
Dokuma el sanatlarını burada sınıflayın 
* ile belirtilmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleme yapın:

028

0288
0289
04
041
042

0487

0488

[0489]

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Röprodüksiyon ve koruma tekniklerini 048'de sınıflayın 
Düzenli bakım ve onarım [eskiden 0489]
Güvenlik önlemleri [eskiden 0489]

Özel konular 
Desenler 
İlmekler

048 Röprodüksiyon ve koruma teknikleri
Röprodüksiyonlar, kopyalar, sahteler, tadiller 

Yapımı ve anlaşılması 
Yaşatma, koruma, onarım 

Ekspertiz dahil
Röprodüksiyonların, kopyaların, sahtelerin, tadillerin 
anlaşılmasını 0487'de sınıflayın 

Düzenli bakım ve onarım, güvenlik önlemleri
Düzenli bakım ve onarım 0288'e, güvenlik önlemleri 
0289'a alındı

746.04
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9

.04

Evde dikiş dikme ve ilgili işlemleri 646.2'de, burada belirtilmeyen belirli bir 
dokuma ürününü ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin doldurulmuş hayvanlar 
745.5924

ÖZET
Belirli malzemeler 

tplik hazırlama ve dokuma 
Danteller ve ilgili kumaşlar 
Resimler, panolar, duvar halıları 
İğne işleri ve el işleri 
Boncuk işleri
Basma, boyama, desenleme 
Halılar ve kilimler 
Diğer dokuma ürünleri

Belirli malzemeler
Temel numara olan 746.04'e, 677.1-677.7 ‘de 677’yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ipek 746.0439, ip sanatı 746.0471
Belirli bir malzemeden yapılmış eserleri ürünle birlikte sınıflayın. Örneğin 
ip resimler 746.3



.1

.11

.12

.13

.14

746.1-746.9 Ürünler ve işlemler
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
dokumaların nakışlanması 746.3 (746.44 değil)

Danteller ve ilgili kumaşlar 
Resimler, panolar, duvar halıları 
Halılar ve kilimler 
Diğer dokuma ürünleri 
İplik hazırlama ve dokuma 
İğne işleri ve el işleri 
Boncuk işleri
Basma, boyama, desenleme

746.2
746.3 
746.7 
746.9 
746.1
746.4
746.5
746.6

Kapsamlı eserleri 746'da, evde dikiş dikme ve giysi hazırlamayı 646'da, 
dokuma imalatını 677'de sınıflayın

tplik hazırlama ve dokuma

Açma (ramöz) ve taraklama 

Eğirme, bükme, sarma 

Boyama

*Dokuma
Örnek; Kartlı dokuma

işlem görmemiş bitkisel elyaftan dokumaa için 746.41'e; tezgâhsız 
dokuma için 746.42'ye hkz.

.2 Danteller ve ilgili kumaşlar

.22 ^Danteller
Örnekler: Tığla, iğle (kopanaki) örülmüş danteller 

Mekik oyası için 746.436'ya hkz.

.222 *Sarma dantel

.224 *tğne oyası

.226 *Örgü dantel

.27 Şerit işleri
Örnek: Örgüler, kordonlar, saçaklar

.3 ^Resimler, panolar, duvar halıları

[.309] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın, 746.39'da sınıflayın 

(.309 2) Sanatçılar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 746.392'yi tercih edin)

*746'da belirtildiği gibi ekleyin



.39 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 746.39'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin sanatçılar 746.392

(Seçenek: Sanatçıları 746.3092'de sınıflayın)

.4 İğne işleri ve el işleri

.41 İşlem görmemiş bitkisel elyaftan dokuma, örgü, keçe işleri
Örnek: Rafya işleri, saz işleri

.412 Sepetçilik

.42 Tezgâhsız dokuma ve ilgili teknikler
Örnek: Örme, katlama, bükme
İşlem görmemiş bitkisel elyaflarla tezgâhsız dokumayı 746.4l'de 
sınıflayın

Kartlı dokuma için 746.14'e bkz.

.422 Düğüm işi

.422 2 * Makrame

.422 4 *Ağ (file işi)
Düğümsüz fileler dahil

.43 *Şiş örgüsü, tığ örgüsü, mekik oyası

.432 *Şiş örgüsü
Şiş ve tığ örgüleri ile ilgili kapsamlı eserleri 746.43'de sınıflayın

.434 *Tığ örgüsü

.436 *Mekik oyası

.44 *Nakış
Örnek: Sim, sırma ve tel kıvırma, aplike, sarma, bükülmüş yün, Norveç işi

.440 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Makina ile nakış dahil

.442 *Kanaviçe nakışları ve iğne işleri
Bargello dahil
Çapraz nakış ve hesap işini 746.443'de sınıflayın

.443 *Çapraz nakış
Hesap işini burada sınıflayın

.445 *Aplike

.446 *Bükülmüş yün işi .

.46 *Yama işi ve kapitone
Yorganları 746.97'de sınıflayın 

*746’da belirtildiği gibi ekleyin



.5

.6

.66

.662

.664

.7
[.709] 

(.709 2)

.72

.73

.74

.75

.750 95

*Boncuk işleri

Basma, boyama, desenleme
Örnek: Elle süsleme, kalıpla süsleme

*Basma
Kalıp basma ve serigrafı (ipek basma)

Maskeli (tutkallı, kimyasal etkilere karşı koruyucu) boyama 

*Batik

*Düğümlü boyama 

*Hahlar ve kilimler
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 

Kullanmayın; 746.79'da sınıflayın 
Sanatçılar

(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 746.792'yi tercih edin)

*Dokuma halılar ve kilimler
Örnek: Jakarlı, düz dokuma, kanaviçe dokuma 
Navaho halıları dahil

Tüylü halılar ve kilimler için 746.75'e bkz.

*Tığ, şiş ile örülmüş, bantlarla örülmüş halılar ve kilimler
*Kancah ve nakışlı halılar ve kilimler
Tüylü halılar ve kilimler

Asya kökenli tüylü halılar ve kilimler
Doğu tarzı hah ve kilimleri burada sınıflayın
Belirli Asya ülkeleri ve bölgelerine özgü tarzları 746.751- 
746.758'de, Kafkas bölgesine özgü olanları 746.759'da 
sınıflayın

.751-.758

.759

.79

746.751-746.759 Doğu tarzındaki halılar ve kilimler
Kapsamlı eserleri 746.75095'de sınıflayın

Belirli Asya ülkeleri ve bölgelerine özgü tarzlar
Temel numara olan 746.75'e, 2.Tablo'dan 51-58 notasyonunda -5'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Çin halıları 746.751

Kafkas bölgesine özgü tarzlar
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Temel numara olan 746.79'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin sanatçılar 746.792

(Seçenek: Sanatçıları 746.7092'de sınıflayın)
*746'da belirtildiği gibi ekleyin



.9

.92

Diğer dokuma ürünleri

Giysi
Moda tasarımı dahil
Giyim ile ilgili disiplinlerarası eserleri 391’de, giysi yapımı ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 646.4'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 391 ile 646.3, 746.92

.94

.95

.97

746.94-746.98 Iç mefruşat
Tek bir ürün için standart altbölümler eklenmiştir. Örneğin New England 
yorganları 746.970974
Kapsamlı eserleri 746.9'da sınıflayın 

*Örtüler ve perdeler 

*Mobilya kaplamaları
Örnek: Minderler, kılıflar, baş ve kol yeri örtüleri

*Masa örtüleri
Örnek: Sofra örtüleri, peçeteler, servis örtüleri, orta örtüleri, altlıklar

* Yatak örtüleri
Örnek: Battaniyeler, çarşaflar, yorganlar, yaygılar, yastık kılıfları

*Havlular ve havluluk bezler

İç dekorasyon
İç mefruşatın tasanmı ve dekoratif olarak ele alınışı 
Konut yapılarının iç dekorasyonunu [eskiden 645] burada sınıflayın 
Dokuma sanatlarını ve el sanatlarını 746’da, iç tasarımı 729'da sınıflayın 
Belirli tip konut binalarının iç dekorasyonu 747.88'de sınıflanır 

Mobilya ve aksesuvarlan için 749'a bkz.

747.1
.2
.3
.4
.5
.7
.8
.9

ÖZET
Belirli sınırlamalar altında dekorasyon 
Tarihi, coğrafî, kişilere göre ele alış 
Tavanlar, duvarlar, kapılar, pencereler 
Döşemeler (Tabanlar)
Perdeler, döşemelikler, halılar ve kilimler 
Konut binalarındaki belirli odaların dekorasyonu 
Belirli tip binaların dekorasyonu 
Belirli dekorasyonlar

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın; 747.2'de sınıflayın 

*746’da belirtildiği gibi ekleyin



(.092)

.1

.201 

.202 

.203 

.203 4

Sanatçılar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 747.2'yi tercih edin)

Belirli sınırlamalar altında dekorasyon
Örnek: Belirli bir bütçeyle dekorasyon
Sınırlama altındaki dekorasyonun belirli bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin belirli bir bütçeyle yemek odalarının dekorasyonu 747.76

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Sanatçıları burada sınıflayın

(Seçenek: Sanatçıları 747.092'de sınıflayın)

.203 5 

.203 6 

.203 7 

.204 

.204 8 

.204 9

.205 

.21-.29

747.201-747.205 Gelişme dönemleri
Ülke ve yerle sınırlı olmayan okulları ve tarzları burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 747.2'de sınıflayın

En eski dönemlerden M.S.499'a kadar 

500-1399 

1400-1799 
1400-1499

Rönesans dönemini burada sınıflayın
Daha erken ya da daha geç bir döneme ait Rönesans 
dekorasyonunu belirli dönemle birlikte sınıflayın. Örneğin 
1500'lerin iç dekorasyonu 747.2035

1500-1599

1600-1699

1700-1799

1800-1999
1800-1899

1900-1999
Temel numara olan 747.2049'a, l.Tablo'dan 09041-09049 
notasyonunda —0904'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
1970'lerin iç dekorasyonu 747.20497

2000-2099

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 747.2'ye, 708.1-708.9 arasında 708'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Müslüman bölgelerde iç dekorasyon ve 
sanatçılar 747.2917671
Tek tek sanatçılar sadece ülke düzeyindeki notasyonda sınıflanır



.5

.7

.73

.75

.76

.77

.78

.79

.791

.797

.8

747.3-747.4 Belirli elemanların dekorasyonu
Kapsamlı eserleri 747'de, belirli tür binalardaki belirli elemanların 
dekorasyonunu 747.8'de, konut binalarının belirli odalarındaki belirli 
elemanların dekorasyonunu 747.7'de, belirli elemanların belirli 
dekorasyonlarını 747.9'da sınıflayın

Tavanlar, duvarlar, kapılar, pencereler
Dekoratif askılı malzemeler, boya, pano, ahşap işleri dahil 
Dokuma duvar kaplamalarını, duvar kağıtlarını burada sınıflayın 

Perdeler için 747.5'e bkz.

Döşemeler (tabanlar)
Halılar ve kilimler için 747.5'e bkz.

Perdeler, döşemelikler, halılar ve kilimler

Konut binalarındaki belirli odaların dekorasyonu
Tek tek odalar için standart altbölümler eklenmiştir
Oda türüne bakmaksızın belirli dekorasyonları 747.9'da sınıflayın

Ev kitaplıkları ve çalışma odaları

Oturma odaları, çizim odaları, salonlar
Başlıktaki konuların hepsi ve her biri için standart altbölümler eklenmiştir

Yemek odaları

Yatak odaları ve çocuk odaları 

Banyolar ve tuvaletler 

Diğer odalar

Dinlence ve aile odaları 

Mutfaklar

Belirli tip binaların dekorasyonu
Binanın türüne bakmaksızın belirli dekorasyonları 747.9'da sınıflayın

.85-.S7 Halka açık, dini, eğitsel, araştırma binalarının dekorasyonu
Temel nunnara olan 747.8'e, 725-727 ‘de 72'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tiyatroların dekorasyonu 747.85822



.88

.92

.93

.94

.98

Belirli tip konut binalarının dekorasyonu
Temel numara olan 747.88'e, 728.1-728.9 arasında 728'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin otellerin dekorasyonu 747.885
Kurumlara ait konut binalarının dekora-syonunu 747.85-747.87'de 
sınıflayın
Konut binalanmn dekorasyonu ile ilgili kapsamlı eserler 747'de sınıflanır 

Konut binalarındaki belirli odalarının dekorasyonu için 747.7'ye bkz.

Belirli dekorasyonlar
Aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin Noel için dekoratif aydınlatma 
747.92 (747.93 değil)

Ev bitkileriyle dekorasyon 747.98
Dekoratif aydınlatma 747.92
Renkle dekorasyon 747.94
Belirli durumlar için dekorasyon 747.93
Perdeler, döşemelikler, halılar ve kilimler için ayrıca 747.5'e bkz.

Dekoratif aydınlatma

Belirli durumlar için dekorasyon
Örnek: Partiler, düğünler, bayramlar

Renkle dekorasyon 

Ev bitkileriyle dekorasyon

748 Cam

748.092
.2
.5
.6
.8

ÖZET
Kişilere göre ele alış 

Cam eşyalar
Renkli,boyalı, kurşunlanmış, mozaik cam 
Bezeme yöntemleri 
Belirli nesneler

.092 Kişilere göre ele alış
Cam yapımcılarım burada sınıflayın
Sadece cam eşya yapımcılarının kastedildiği durumda "cam 
yapımcıları" terimi 748.29'da sınıflanır

.2 Cam eşyalar
Üfleme, dökme, bezemeli, şekilli, kalıplanmış, preslenmiş cam eşyayı burada 
sınıflayın
Boyalı camı 748.5’de sınıflayın

Bezeme yöntemleri için 748.6'ya; belirli nesneler için 748.8'e bkz.

.202 8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.202 82 Cam üfleme

.202 86 Şişe ve kavanoz kesme



.202 87 Röprodüksiyonlar, kopyalar, sahteler, üzerinde değişiklik
yapılanlar

Yapım ve tanıma 
.202 88 Onarım ve yenileme

Ekspertiz dahil
Güvenlik önlemleri 748.20289'a alındı
Röprodüksiyonlar, kopyalar, sahteler, üzerinde değişiklik 
yapılanların tanınmasını 748.20287'de sınıflayın

.202 89 Güvenlik önlemleri [eskiden 748.20288]

[.209] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 748.29'da sınıflayın

(.209 2) Cam eşya yapımcıları
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 748.29'u tercih edin)

.29 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Cam eşya yapımcılarını burada sınıflayın

(Seçenek: Cam eşya yapımcılarını 748.2092'de sınıflayın)
.290 1-.290 5 Gelişme dönemleri

Ülke ya da yerle sınırlı olmayan okulları ve tarzları burada 
sınıflayın
Temel numara olan 748.290'a, 747.201-747.205 arasında 
747.20'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 1700-1799 dönemi 
cam eşyalar 748.29037; ancak Grek-Roma camlan 748.290l'den 
748.29938'e alındı

.291 -.299 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 748.29'a, 708.1-708.9 arasında 708'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Grek-Roma camları 748.29938 [eski 
748.2901], Pennsyivania'da cam işleri ve cam yapımcıları 748.29148
Tek tek cam yapımcıları sadece ülke düzeyindeki notasyonda 
sınıflanır

.5 Renkli,boyalı, kurşunlanmış, mozaik cam
Sadece renkli cam, sadece boyalı cam, ve sadece kurşunlu cam için standart 
altbölümler eklenmiştir
Mozaiklerle ilgili kapsamlı eserleri 738.5'de sınıflayın 

Belirli nesneler için 748.8’e hkz.
.502 8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
.502 82 Cam boyama ve renklendirme
.502 84 Kurşunlu cam işleri
.502 85 Mozaik cam işleri ve cam mozaik yapımı
.502 88 Yaşatma, koruma, onarma

Düzenli bakım ve onarım için kullanmayın; 748.50289'da 
sınıflayın

.502 89 Güvenlik önlemleri ve düzenli bakım ve onarım



[.509] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 748.59'da sınıflayın 

(.509 2) Sanatçılar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 748.59'u tercih edin)

.59 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Sanatçıları burada sınıflayın

(Seçenek: Sanatçıları 748.5092’de sınıflayın)

.590 1-.590 5 Gelişme dönemleri
Ülke ya da yerle sınırlı olmayan okullan ve tarzları burada 
sınıflayın
Temel numara olan 748.590'a, 747.201-747.205 arasında 
747.20'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 500-1399 
748.5902

.591-.599 Coğrafi ele ahş
Temel numara olan 748.59'a, 708.1-708.9 arasında 708'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Chartres'in renkli camları 748.59451
Tek tek sanatçılar sadece ülke düzeyindeki notasyonda sınıflanır

.6 Bezeme yöntemleri
Örnek; Kesme, mineleme, kazıma, çizme, kumlama
Belirli nesnelerin bezeme yöntemlerini 748.8'de sınıflayın

Boyalı cam için 748.5'e hkz.
[.609 2] Kişilere göre ele alış

Kullanmayın; 748.29'da sınıflayın

.8 Belirli nesneler
Örnek: Aynalar, süsler
Mobilya olarak aynalarıı 749.3'de, cam lambaları ve aydınlatma armatürlerini 
749.63'de sınıflayın

.82 Şişeler
Kullanımına bakılmaksızın sanatsal özelliği olan şişeler 
Cam şişe imalatını 666.192'de sınıflayın 

.83 Sofra takımları
İçki bardaklarım burada sınıflayın

.84 Kağıt ağırlıkları

.85 Cam boncuklar

749 Mobilya ve aksesuvarlan
Döşemelikle için 747.5'e hkz.

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele ahş
Kullanmayın; 749.2'de sınıflayın



(.092) Mobilya yapımcıları
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 749.2'yi tercih edip)

.1 Antika mobilya 5
Belirli tür antika mobilyaları 749.3'de sınıflayın \

. 102 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.102 87 Röprodüksiyonlar, kopyalar, sahteler, tadiller
Yapımı ve tanınması

. 102 88 Yaşatma, koruma, onarma
Ekspertiz dahil
Düzenli bakım ve onarım için kullanmayın; 749.10289'da 
sınıflayın
Röprodüksiyonlarm, kopyaların, sahtelerin, tadillerin 
tanınmasını 749.10287'de sınıflayın

. 102 89 Güvenlik önlemleri ve düzenli bakım ve onarım

[.109] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 749.2'de sınıflayın

.2 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Antikaları ve röprodüksiyonları, mobilya yapımcılarını burada sınıflayın 

(Seçenek: Mobilya yapımcılarını 749.092'de sınıflayın)

.201-.205 Gelişme dönemleri
Ülke ya da yerle sınırlı olmayan okulları ve tarzları burada sınıflayın
Temel numara olan 749.20'ye, 747.201-747.205 arasında 747.20'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Rönesans dönemi 749.2034

.21 -.29 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 749.2'ye, 708.1-708.9 arasında 708'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Ingiliz mobilyaları ve mobilya yapımcıları 
749.22
Tek tek mobilya yapımcıları sadece ülke düzeyindeki notasyondasmıflanır

.3 Belirli tür mobilyalar
Örnek: Yataklar, dolaplar, sandıklar, saat kutuları, çalışma masaları, aynalar, 
paravanlar, masalar
Açık hava mobilyalarını 749.8'de sınıflayın

Yerli mobilya (gömme dolap veya raflar) için 749.4'e; ısıtma ve 
aydınlatma armatürleri ve mobilyaları için 749.6’ya; tablo çerçeveleri 
için 749.7'ye bkz.

.32 Sandalyeler

.4 Yerli mobilya (Gömme dolap veya raflar)
Mimari tasarımda kiliselerdeki gömme dolap veya rafları 726.529'da 
sınıflayın

Isıtma ve aydınlatma armatürleri ve mobilyası için 749.6'ya bkz.



.5 Mobilyada dekoratif ahşap işleri
Örnek: Kakma, lâklama, dekopaj, oyma
Belirli tür mobilyalardaki dekoratif ahşap işlerini, türle birlikte sınıflayın. 
Örneğin tablo çerçeveleri 749.7

.6 Isıtma ve aydınlatma armatürleri ve mobilyası

.62 Isıtma
Örnek: Ocak ve şömine sergenleri ve diğer sabit donanım ve mobilya

.63 Aydınlatma
Örnek: Avizeler, lambalar, aplikler
Mimari tasarımda kiliselerin aydınlatılmasında kullanılan armatürleri 
726.5298'de sınıflayın

.7 Tablo çerçeveleri
Gölge (koruma) kutulan dahil 
Resim çerçevelemeyi burada sınıflayın

.8 Açık hava mobilyaları
Hem içeride hem de dışarıda kullanılan mobilyaları 749.3'de sınıflayın

750 Resim sanatı ve resimler
Resim ve kara kalem ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin, örneğin Kanada’h 
bir ressam 759.11 (758.10971 değil), Kanada'da manzara resimleri sanatı 
758.10971 059.11 değil)

Tek tek ressamlar ve eserleri 759.1 -.9
Teknikler,işlemler,araçlar,gereçler,malzemeler 751.2-.6
İkonografi 753-758
Belirli biçimler 751.7
Coğrafi ele ahş 759.1-.9
Gelişme dönemleri 759.01-.07
Renk 752

Grafik sanatlar ile ilgili kapsamlı eserleri, iki boyutlu sanatları 760; belirli bir 
dekoratif sanat içindeki resmi, sanatla birlikte sınıflayın. Örneğin el yazmaları ve 
kitapların tezhibi 745.67

Karakalem ve karakalem resimler için 741'e bkz.

ÖZET
750.1-.9 Standart altbölümler
751 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler, biçimler
752 Renk
753 Sembolizm, allegori, mitoloji, efsaneler
754 Konusunu günlük yaşamdan alan resimler
755 Din ve dinsel sembolizm
757 İnsan resimleri ve buna ait parçalar
758 Diğer konular
759 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış



.1

.11

.117

.118

.18

[.28]

[.9]

(.92)

Felsefe ve kuram

Değerlendirme özellikleri
Sistemler için kullanmayın; 750.1'de sınıflayın 
Psikolojik ilkeleri 750.19'da sınıflayın

Estetik

Eleştiri ve değerlendirme
Genel yaklaşım: Kuram, teknik, tarih 
Eleştirel değerlendirmeleri 759'da sınıflayın

İçerik özellikleri
Örnek: Kompozisyon (düzenleme), biçim, tarz, perspektif, dekoratif 
değerler, ışık, görüş, mekân, hareket, simetri
Rengi 752'de sınıflayın

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 
751'e alındı

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 759'da sınıflayın

Ressamlar
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 759'u tercih edin)

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 
[eski 750.28], biçimler

Malzemeler
Örnek: Yüzeyler, boya maddeleri, çözücüler, sabitleştiriciler, cilalar 
Belirli tekniklerde malzemelerin kullanımını 751.4'de sınıflayın

Araçlar, gereçler, sanatçının modelleri
Belirli tekniklerde araçlar ve gereçlerin kullanımını 751.4'de sınıflayın



.4 Teknikler ve işlemler

.42 Suda eriyen malzemelerin kullanımı
Tempera (yumurtalı haya He) resim için 751.43'e hkz.

.422 Sulu boya resim
Kazeinle yapılmış resim, guaş dahil
Renkli mürekkeple yapılmış resmi 751.425'de sınıflayın

.422 4 Konuya göre suluboya resim teknikleri
Temel numara olan 751.4224'e, 704.942-704.949 arasında 
704.94'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sulu boya manzara 
resmi yapma teknikleri 751.422436

.425 Mürekkeple yapılmış resim

.425 1 Çin usulü mürekkepli resimler

.425 14 Konuya göre Çin usulü mürekkepli resim teknikleri
Temel numara olan 751.42514’e, 704.942-704.949 arasında 
704.94'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Çin usulü 
mürekkepli resimlerde manzara resmi yapma teknikleri 
751.4251436

.425 2 Japon usulü mürekkepli resimler

.426 Akrilik boyalarla yapılan resimler

.43 Tempera (yumurtalı boya ile) resimler

.44 Fresk tekniğiyle yapılmış resimler

.45 Yağlı boya resim

.454 Konuya göre yağlı boya resim teknikleri
Temel numara olan 751.454'e, 704.942-704.949 arasında 704.94’ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yağlı boya ile manzara resmi 
yapma teknikleri 751.45436

.46 Sıcak balmumu kullanılarak yapılan resimler

.49 Diğer yöntemler
Örnek: Parmak, polimer, silindir, kum kullanımıyla yapılan resimler
Mozaik resimleri 738.5'de sınıflayın

.493 Kolaj (Yapıştırma)
Temel teknik boyama olmak üzere

.494 Püskürtme

.5 Röprodüksiyon teknikleri
Yapılış tarzı, tanıma, röprodüksiyonlarm, kopyaların, sahtelerin, tadillerin 
gerçekliğinin belirlenmesi

Baskı alma ve baskılar için 760'a hkz.

.58 Sahteler ve tadiller



.6

.62

.67

.7

[.72]

.73

.74

.75

.76

.77

Yaşatma, koruma, onarma, güvenlik önlemleri, düzenli bakım

Yaşatma, koruma, onarma
Ekspertiz dahil
Röprodüksiyon, kopyalar, sahteler ve tadillerin belirlenmesini 751.5; 
düzenli bakımı 751.67'de sınıflayın

Güvenlik önlemleri, düzenli bakım
Belirli biçimler

Tuval üzerine yapılmış resimler
Numara kullanılmıyor; 750'de sınıflayın

Duvar resimleri ve freskler
Duvar resimlerini, sokak sanatını burada sınıflayın

Panoramalar, sikloramalar, dioramalar

Sahne resimleri
Tiyatro dekorları dahil

Camaltı resmi
Bir cam süsleme tekniği olarak camaltı resimlerini 748.6'da sınıflayın

Minyatürler
El yazmaları ve kitapların tezhibi olarak yapılmış minyatürleri 745.67'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 745.67

Renk
Renk teknolojisini 667'de, güzel sanatlar ve dekoratif sanatlarda renk ile ilgili 
kapsamlı eserleri 701.85'de sınıflayın

753-758 İkonografi
Genel özellikler: Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, biçimden bağımsız 
eserler

Kapsamlı eserleri 750'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 753-758

Sembolizm, allegori, mitoloji, efsaneler
Sembolizm ve remiz (allegori)

Dinsel sembolizm için 755'e hkz.

Mitoloji ve efsane
Dinsel mitolojiyi 755'de sınıflayın

Konusunu günlük yaşamdan alan resimler



Din ve dinsel sembolizm
Temel numara olan 755'e, 704.9482-704.9489 arasında 704.948’i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Kutsal Aile resimleri 755.56

[756] Tarihi olaylar
758.99’a alındı

.3

.4

.5

.6

.7

.8

[.9]

758
.1

İnsan resimleri ve buna ait parçalar
753-755, 758'de belirtilmeyenler 
Portreleri burada sınıflayın
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin çıplak kadın grupları 757.4 (757.22 ya

.22

.23

da 757.6 değil)

Erotik (şehvet uyandıran) 
Minyatür portreler 
Belirli tür insanlar 
Figür grupları 
Giyime göre

Giyime göre

Çıplaklar

Giyimli figürler

757.8
757.7
757.3-.5
757.6
757.2

757.3-757.5 Belirli tür insanlar
Bireylerin portrelerini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 757'de sınıflayın

Erkekler 

Kadınlar 

Çocuklar 

Figür grupları 

Minyatür portreler

Erotik (şehvet uyandıran)
Pornografi dahil

Genel portre kolleksiyonları
Numara kullanılmıyor; 757'de sınıflayın

Diğer konular
Manzaralar

Temel numara olan 758.l'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Utah manzaraları 758.1792



.2

.3

.4

.42

.5

.6

.7

Deniz manzaraları

Hayvanlar
Av sahneleri dahil
Hayvanların ilgi odağı olmadığı av manzaralarını konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin avcılar 757.6

Bkz. Kılavuz 753-758

Ölü doğa (Natürmort)

Çiçekler

Bitkiler
Çiçekler için 758.42'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 753-758

Endüstriyel ve teknik konular

Mimari konular ve kent manzaraları
Temel numara olan 758.7'ye, 2.Tablodan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngiltere'den kent manzaraları 758.742

.9 Diğer
Temel numara olan 758.9'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin tarihi 
olayların resimleri 758.99 [eskiden 756]

Günlük yaşamı konu alan resimler için 754'e; manzaralar için 758.l'e; 
deniz manzaraları için 758.2'ye; kent manzaraları için 758.7'ye hkz.

759 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Genel yaklaşım: Gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, yapıtlar 
(Seçenek: Ressamları 750.92'de sınıflayın)
Yer, dönem ya da konuyla sınırlı olmayan resim sergilerini 750.74'de sınıflayın

.01

.011

759.01-759.07 Gelişme dönemleri
Ülke ya da yerle sınırlı olmayan okullan ve tarzları, Avrupa resim 
sanatının bir ya da iki dönemine ilişkin eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 759'da; Avrupa resim sanatının üç ya da daha fazla 
dönemine ilişkin eserleri 759.94'de; belirli bir yerle ilgili okulları 759.1- 
759.9'da sınıflayın. Örneğin İtalyan resminde Floransa okulu 759.551

Okur-yazar olmayan insanlar ve 499'a kadar olan en erken dönemler

Okur-yazar olmayan insanlar
Zaman ve mekândan bağımsız olarak
Okur-yazar olmayan ve okur-yazar kültürlerin resim sanatlarını 759.1- 
759.9'da sınıflayın



.0113 Taş sanatı (resim sanatı ve resimleri)

.02 500-1399
Ortaçağ resim sanatı ve resimlerini burada sınıflayın

.021 500-1199

.021 2 Erken Hıristiyan resim sanatı ve resimleri
500 öncesi erken Hıristiyan resim sanatı ve resimlerini 759.0l’de 
sınıflayın

.021 4 Bizans resim sanatı ve resimleri
500 öncesi Bizans resim sanatı ve resimlerini 759.0l'de sınıflayın 

.021 6 Romanesk resim sanatı ve resimleri

.022 1200-1399
Gotik resim sanatı ve resimlerini burada sınıflayın
Daha erken ya da daha geç bir döneme ait Gotik resim sanatı ve 
resimlerini belirli dönemle birlikte sınıflayın. Örneğin 500-1199 
759.021

.03 1400-1599
Rönesans resim sanatı ve resimlerini burada sınıflayın
1400 öncesi Rönesans resim sanatı ve resimlerini 759.022'de sınıflayın

1600-1799 

1600-1699
Barok resim sanatı ve resimlerini burada sınıflayın
1700-1799 arasındaki barok resim sanatı ve resimlerini 759.047'de 
sınıflayın

1700-1799
Rokoko resim sanatı ve resimleri dahil

.05 1800-1899
Temel numara olan 759.05'e, 709.0341-709.0349 arasında 709.034’ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin resimde romantizm 759.052

.06 1900-1999
Modem resim sanatını burada sınıflayın
Temel numara olan 759.06'ya 709.0401-709.0407 arasında 709.040'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sürrealist (gerçeküstü) resim 
759.0663

1800-1899 için 759.05'e hkz.

.07 2000-2099

.04

.046

.047



.1

.11

.13

.14-.19

759.1-759.9 Coğrafi ele alış
Tek tek ressamlar sadece ülke düzeyinde notasyonlarda sınıflanır
(Seçenek: Belirli bir ülkenin resim sanatı ve resimlerine yerel vurgu ve daha 
kısa bir numara vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

(Seçenek A: Ülke için bir harf ya da başka bir sembol kullanarak öne 
yerleştirin. Örneğin Burma resim sanatı ve resimleri 759.B (759.l'den 
önce)
(Seçenek B: 759.l'de sınıflayın; bu durumda Kuzey Amerika resim sanatı 
ve resimlerini 759.97'de sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 759'da, okur-yazar olmayan insanların resim sanatı ve 
resimlerini 759.01 l'de, bir ya da iki belirli döneme ait Batı resim sanatını 
759.02-759.07'de sınıflayın

Kuzey Amerika
(Seçenek: ABD ve Kanada dışındaki belirli bir ülkenin resim sanatı ve 
resimlerine yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için, bu numarada 
sınıflayın; bu durumda Kuzey Amerika resim sanatı ve resimlerini 759.97'de 
sınıflayın)
Orta Amerika resim sanatı ve resimlerini 759.972'de sınıflayın

Kanada
Temel numara olan 759.11 'e, 2.Tablo'dan 711-719 notasyonunda -71 'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Toronto'da resim sanatı ve resimler 
759.113541

Amerika Birleşik Devletleri
Belirli eyaletlerdeki resim sanatı ve resimleri 759.14-759.19'da sınıflayın 

Puerto Rico resim sanatı ve resimleri için ayrıca 759.97295'e hkz. 

ABD'nin belirli eyaletleri
Temel numara olan 759.l'e, 2.Tablo'dan 74-79 notasyonunda —7'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin San Francisco'da resim sanatı ve 
resimler 759.19461
Tek tek ressamları 759.13'de, Hawai'nin resim sanatı ve resimlerini 
759.9969'da sınıflayın

İngiliz Adaları İngiltere
Sınıflandırmanın amaçları bakımından, İngiltere, İskoçya, Galler, ve Kuzey 
İrlanda ayrı ülkeler olarak ele alınmıştır. Bu nedenle İngiliz bir ressam 759.2'de, 
İskoç bir ressam 759.291 l'de, Galli bir ressam 759.2929'da, Kuzey İrlandah bir 
ressam 759.2916'da smıflanmıştır

.21-.28 İngiltere
Temel numara olan 759.2'ye, 2.Tablo'dan 421-428 notasyonunda -42'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Manchester'de resim sanatı ve 
resimler 759.2733

İskoçya, İrlanda, Galler
Temel numara olan 759.29'a, 2.Tablo'dan 41-42 notasyonunda -4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Iskoçya'da resim sanatı ve resimler 
759.2911



.3-.8 Diğer Avrupa ülkeleri
Temel numara olan 759'a, 2.Tablo'dan 43-48 notasyonunda —4 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Fransa'da resim sanatı ve resimler 759.4
Kapsamlı eserleri ve 2.Tablo'dan 43-48 notasyonunda yer almayan diğer 
Avrupa ülkelerinin resim sanatı ve resimlerini 759.94'de sınıflayın. Örneğin 
Hollanda'nın resim sanatı ve resimleri 759.9492

.9 Diğer coğrafi alanlar

.91 Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler
Temel numara olan 759.91'e, 2.Tablo'dan 11-19 notasyonunda —l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Batı yarıküresi 759.91812
Tek tek ressamları ilgili ülkelerin notasyonu içinde sınıflayın

.93-.99 Kıtalar, ülkeler, yerler
Belirli dönemlerin resim sanatı ve resimlerini burada sınıflayın. Örneğin 
Güney Amerika'da 1800-1899 döneminde resim sanatı ve resimler 
759.9809034
Temel numara olan 759.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Avrupa resim sanatı ve resimleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
759.94'de, Etrüsk resim sanatı ve resimlerini 759.9375'de sınıflayın
Avrupa resim sanatının bir ya da iki dönemine ilişkin eserleri 759.02- 
759.07'de sınıflayın. Örneğin Avrupa'da 1800-1899 döneminde resim 
sanatı ve resimler 759.05 (759.9409034 değil)-, Sovyetler Birliği'nden tek 
tek ressamlar 759.7, Havvai'li tek tek ressamlar 759.13

760 Grafik sanatlar Baskı işleri ve baskılar
Grafik sanatlar; Resim, karakalem, baskı ve fotoğraf dahil, düz yüzeylerdeki her 
türlü sunumlar ve plastik olmayan bütün sunumlar
Fotoduplikasyon araçları, karalama (bir yüzeye konan kağıdın karalanmasıyla 
kopya alma), daktilo sanatı, tipografık tasarımlar; iki-boyutlu, karma-malzemeli 
sanatlar ve bileşikler
İki-boyutlu sanatı; baskılar ile grafik sanatlardan en az bir tanesini burada 
sınıflayın
Grafik ve plastik sanatlarla ilgili kapsamlı eserleri 701-709'da; belirli bir alanda 
çalışma ve araştırma amacıyla kullanılan karalamaları, o alanla birlikte sınıflayın. 
Örneğin anıtsal pirinç eserler 739.522

Karakalem çalışması ve karakalem çizimleri için 74l'e; resim sanatı ve 
resimler için 750'ye, fotoğrafçılık ve fotoğraflar için 770'e; baskı için 686.2'ye 
hkz.
Bkz. Kılavuz 700

ÖZET
760.01-.09 Grafik sanatların standart altbölümleri

•1-.8 Baskı işleri ve baskıların standart altbölümleri
761 Kabartmalı baskılar (Kalıp baskılar)
763 Taş baskı (Litografi, planografi: Düz yüzeylerle baskı)
764 Renkli taş baskı ve serigrafi
765 Metal oyma
766 Mezzotint, aquatint, ilgili işlemler
767 Asitle yakarak kalıp çıkarma ve kuru uçlu iğne ile kazıma
769 Baskılar



.01-.03 Grafik sanatların standart altbölümleri

.04 Grafik sanatların özel konuları

.044 Grafik sanatların ikonografisi
Temel numara olan 760.044'e, 704.942-704.949 arasında 704.94'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin grafik sanatlarda manzara 
760.04436

.05-.08 Grafik sanatların standart altbölümleri

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.090 1-090 5 Gelişme dönemleri
Ülke veya yerle sınırlı değil
Temel numara olan 760.090'a, 709.01-709.05 arasında 709.0'ı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Rönesans'ta grafik sanatlar 
760.09024

.1 Baskı işleri ve baskıların felsefe ve kuramı

. 11 Değerlendirmeye ilişkin konular
Sistemler için kullanmayın; 760.l'de sınıflayın 
Psikolojik ilkeleri 760.19'da sınıflayın

.117 Estetik

.118 Eleştiri ve değerlendirme
Genel yaklaşım; Kuram, teknik, tarih
Eleştirel değerlendirme ile ilgili eserleri 769.9'da sınıflayın

.18 İçerik özellikleri
Örnek: Renk, kompozisyon, dekoratif değerler, biçim, ışık, hareket, 
perspektif, stil (tarz), mekân, simetri, görüş

.2 Baskı işleri ve baskılarla ilgili çeşitli konular

.28 Baskı işleri ve baskıların teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri,
malzemeleri

Belirli tür baskıların teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri, 
malzemelerini 761-767'de sınıflayın

.3-.6 Baskı işleri ve baskıların standart altbölümleri

.7 Baskı işleri ve baskılarla ilgili eğitim, araştırma; ilgili konular

[.75] Baskıların derlenmesi
Kullanmayın; 769.12'de sınıflayın

.8 însan türlerine göre baskı işleri ve baskıların tarih ve tanımı



[.9]

(.92)

.2

.8

Baskı işleri ve baskıların tarihi, coğraH, kişilere göre ele alınışı
Kullanmayın; 769.9'da sınıflayın

Baskı sanatçıları
(Bu numaranın kullanımı isteğe bağlıdır; 769.92’yi tercih edin)

761-769 Baskı işleri ve baskılar
Kapsamlı eserleri 760'da sınıflayın

761

.2

.3

.8

[762]

763

.2

.22

.23

.24

764

761-767 Baskı işleri
Bir baskı sanatçısı tarafından yaratılmış ya da başka bir sanatçının tablosundan ya 
da karakalem çalışmasından veya bir fotoğraftan kopya edilmiş resim ya da deseni 
gösteren baskı kalıbı veya levhayı hazırlama sanatı
Genel yaklaşım: Teknikler, işlemler, araçlar, malzemeler
Kapsamlı eserleri 760.28'de; röprodüksiyon, koruma ve düzenli bakım ile ilgili 
teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeleri 769.l'de; tek tek baskı 
sanatçıları tarafından kullanılan teknikleri, işlemleri, araçları, gereçleri, 
malzemeleri 769.92'de sınıflayın

Kabartmalı baskılar (Kalıp baskılar)
örnek: Çiğ patates baskısı, lastik damga baskısı

Tahta kabartma kalıp 

Muşamba kabartma kalıp 

Metal kabartma kalıp 

[Kullanılmıyor]
En son 14. Basım'da kulllanıldı

Taş baskı [Litografi, planografi (düz yüzeylerle baskı)]
Düz yüzeylerle renkli baskı için 764.2'ye hkz.

Yüzeyler

Taş yüzeye taşbaskı 

Alüminyuma taşbaskı 

Çinkoya taşbaskı

Renkli taş baskı ve serigrafi
Renkli taş baskı 

Serigrafi
İpek kasnakla baskıyı burada sınıflayın



765

.2

.5

.6
766

.2

.3

.7

767

.2

.3

765-767 Oyma baskılar
Kapsamlı eserleri 765'de sınıflayın

Metal oyma
Metal kabartma ve metal oyma süreçleri, oyma (haketme) işlemleri ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Metal kabartma kalıpları 761.8 'de sınıflayın

Mezzotint (pütürlü hakir veya çelik yüzeyin belirli bölümlerinin düzleştirilip 
parlatılarak, ışık-gölge etkisi elde edilecek şekilde yapılmış oyma ya da klişe) 
ve aquatint (asit kullanılarak yapılan ve suluboya ya da çini mürekkebiyle 
yapılmış resim etkisi veren oyma ya da klişe) işlemleri için 766'ya; asitle 
yakarak kalıp çıkarma ve kuru uçlu iğne ile kazıma için 767'ye hkz.

Çizgili oyma (tarama)
Noktalı oyma
Çift yönlü tarak şeklinde oyma (Crible)

Mezzotint, aquatint ilgili işlemler
Mezzotint işlemi 
Aquatint işlemi 
Karma işlemler

Tek baskı üzerinde iki ya da daha fazla işlemin kullanılması

Asitle yakarak kalıp çıkarma ve kuru uçlu iğneyle 
kazıma

Asitle yakarak kalıp çıkarma 
Kuru uçlu iğne ile kazıma

[768] [Kullanılmıyor]
En son 14.Basım'da kullanıldı

769 Baskılar
Bir baskı kalıbı, kasnak ya da levha kullanılarak üretilen eserler
Genel yaklaşım: İşlemleri ne olursa olsun tanımlama, eleştirel değerlendirme, 
koleksiyonlar

ÖZET
769.01-.08 Standart altbölümler

.1 Baskıların derlenmesi, reprodüksiyonu, korunması, düzenli bakımı

.4 İkonografi

.5 Baskı biçimleri

.9 Baskı işleri ve baskıların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
.028 8 Bakım ve onarım [ eskiden 769.19]

Yaşatma, koruma, yenilemeyi 769.18'de sınıflayın 
[.075] Baskı koleksiyonu

Kullanmayın; 769.12'de sınıflayın



[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 769.9'da sınıflayın

.1 Baskıların derlenmesi, röprodüksiyonu, korunması, düzenli bakımı
Belirli biçimdeki baskıların derlenmesi, röprodüksiyonu, korunması, düzenli 
bakımını 769.5'de sınıflayın

.12 Baskıların derlenmesi

. 17 Röprodüksiyon teknikleri

. 172 Röprodüksiyonlar ve kopyalar

. 174 Sahteler ve üzerinde değişiklik yapılanlar

.18 Yaşatma, koruma, yenileme
Ekspertiz dahil
Röprodüksiyonlarm, kopyaların, sahtelerin, üzerinde değişiklik 
yapılanların belirlenmesini 769.17'de sınıflayın

[. 19] Bakım ve onarım
769.0288'e alındı

.4 İkonografi
Temel numara olan 769.4'e, 704.942-704.949 arasında 704.94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin portre baskıları 769.42
Konuya göre posta pullarını 769.564'de, konudan bağımsız olarak baskı 
sanatçılarını 769.92'de sınıflayın

.5 Baskı biçimleri
Örnek: Hurufat, yazı, kartvizitler üzerindeki desenler, diplomalar, dekoratif 
baskılar, afişler
Kapak zarfları 741.694'e alındı
Biçimi ne olursa olsun posta pulları dışında belirli bir konuyla ilgili baskıları 
769.4'de, belirli bir baskı sanatçısı tarafından yapılmış baskıları 769.92'de; 
afişlerle ilgili kapsamlı eserleri 741.674'de sınıflayın

.52 Kitap etiketleri (İç kapağa yapıştırılan ve sahibini belirten)

.53 Kağıt bebekler

.55 Kağıt para
Sahte kağıt paralan burada sınıflayın 

[.550 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele ahş
Kullanmayın; 769.559'da sınıflayın

.559 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 769.559'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'da kağıt para 769.55944



.56 Posta pulları ve ilgili konular
Pulculuğu (filateli) burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmedikçe, bu sınıflama cetvelinin iki ya da daha 
fazla altbölümünde yer alan özelliklere sahip karmaşık konuları önce 
gelen numarada sınıflayın. Örneğin kuşlarla ilgili sahte pullar 769.562 
(769.56432 değit)
Posta ücretinin ödenmesinden farklı amaçları olan pullan 769.57'de 
sınıflayın

[.560 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele ahş
Kullanmayın; 769.569'da sınıflayın

.561 Birleşmiş milletler posta pullan, posta malzemeleri, zarflar

.562 Sahte posta pulları, zarflar, iptal damgaları

.563 İnsanların ve olayların anısına çıkartılmış posta pulları

.564 Çeşitli belirli konuları (İkonografi) işleyen posta pullan
Temel numara olan 769.564'e, 704.943-704.949 arasında 704.94'ü 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin dünya kuşlannı gösteren posta 
pulları 769.56432

imanların ve olayların anısına çıkarılmış pullar için 769.563'e 
hkz.

.565 Zarflar

.566 Posta malzemeleri
Posta hizmetlerinde kullanılan, üzerinde pul baskıları olan malzemeler 
(örneğin, mektup kağıtları, zarflar, posta kartları)
Resimli posta kartlarını 741.683'de sınıflayın

.567 Posta damgaları, iptal damgaları, kaşeler
Posta damgaları, iptal damgaları, kaşeler ile sadece posta damgaları, 
sadece iptal damgaları, sadece kaşeler için standart altbölümler 
eklenmiştir

Sahte iptal damgaları için ayrıca 769.562'ye hkz.

.569 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele ahş
Temel numara olan 169.569'sl, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin San Marino posta pulları 769.5694549

.57 Posta ücretinin ödenmesinden farklı amaçlan olan pullar
Örnek: Noel damgaları, resmi damgalar, karne kuponları; posta ücreti 
ödeme kuponları, vergi ve tasarruf pulları, damga pulları



.9 Baskı işleri ve baskıların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Temel numara olan 769.9'a, 2. Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
baskı sanatçıları 769.92

(Seçenek: Baskı sanatçılarını 760.92'de sınıflayın)
Belirli bir işlemin tarihini işlemle birlikte sınıflayın. Örneğin taş baskı tarihi 
763.09

Bkz. Kılavuz 769.92

770 Fotoğrafçılık ve fotoğraflar
Teknolojik fotoğrafçılığı 621.367'de sınıflayın

ÖZET
770.1-.9 Standart altbölümler
771 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
772 Madensel tuz işlemleri
773 Baskının boya maddeleri (pigment) işlemleri
774 Holografi
778 Fotoğrafçılık ve ilgili etkinliklerin belirli alanları ve özel türleri
779 Fotoğraflar

.1 Felsefe ve kuram

. 11 İçerik özellikleri
Örnek: Renk, kompozisyon, dekoratif değerler, biçim, ışık, hareket, 
perspektif, mekan, tarz (stil), simetri, görüş
Sistemler için kullanmayın; 770.l'de sınıflayın

.2 Çeşitli

.23 Bir meslek, uğraşı, hobi olarak fotoğrafçılık

.232 Bir meslek ve uğraşı olarak fotoğrafçılık

.233 Hobi olarak fotoğrafçılık

1.28] Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Araçlar, gereçler, malzemeler için kullanmayın; 77l'de sınıflayın 
Teknikler ve işlemler 77l'e alındı

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.92 Fotoğrafçılar
Fotoğrafçılığın türü ne olursa olsun; ancak film fotoğrafçılarını 
778.53092'de, televizyon fotoğrafçılarını 778.59092'de sınıflayın
Fotoğrafları 779'da sınıflayın



.1

.2

.3

.31

.32

.35

.352

.356

.36

.37

.38

.4

.43

Teknikler, işlemler [eskiden 770.28], araçlar, gereçler, 
malzemeler

iğne ile delik açarak yapılan (pinhole) fotoğrafçılık, fotoğraf makinesi 
kullanmadan fotoğrafçılıkla ilgili teknikler dahil
Araç, gereç malzemelerin tanımları, kullanımı, imalatıyla ilgili disiplinlerarası 
eserleri burada sınıflayın
Özel süreçlerde kullanılan teknikleri, işlemleri, araç, gereç, malzemeleri 772- 
774'de; fotoğrafçılığın belirli alanlan ve özel türlerini 778'de; belirli tür araç, 
gereç, malzemelerin imalatını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin fotoğraf 
makinaları 681.418

Stüdyolar, laboratuvarlar, karanlık odalar
Laboratuvar ve karanlık oda çalışmalarını 771.4'de sınıflayın

Mobilya ve donanım

Fotoğraf makinaları ve aksesuvarlar

Belirli markalarda fotoğraf makinaları
Ticari ada göre alfabetik olarak düzenleyin

Belirli tip fotoğraf makinaları
Örnek: 35 mm. tek-mercekli refleks, otomatik, anında fotoğraf veren, 
büyük formatlı, minyatür
Belirli tip fotoğraf makinalarının belirli markalarını 771.3l'de sınıflayın

Fotoğraf makinalarının optik parçaları
Belirli marka fotoğraf makinalarının optik parçalarını 771.3l'de sınıflayın

Optilatörler için 771.36'ya; netlik ve pozlama aygıtları için 771.37'ye 
hkz.

Mercekler 

Filtreler

Fotoğraf makinası optilatörleri
Belirli marka fotoğraf makinalarının optilatörlerini 771.3l'de sınıflayın

Netlik ve pozlama aygıtları
Örnek: Pozometreler, vizörler, telemetreler
Belirli marka fotoğraf makinalarının netlik ve pozlama aygıtlarını 
771.3l'de sınıflayın

Aksesuvarlar
Örnek: Çantalar, üç ayaklar (tripotlar)

Karanlık oda ve laboratuvar çalışmaları
Kimyasal malzemeler için 77l.5'e hkz.

Negatiflerin hazırlanması
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.532 

.532 2 

.532 3 

.532 4 

.54

Pozitiflerin hazırlanması
Örnek: Kontak baskı, büyütme, banyo, montaj

Negatiflerin ve saydamların (dia-pozitif) korunması ve saklanması

Pozitiflerin korunması ve saklanması 
Montaj için 771 A4'e hkz.

Atık maddelerin değerlendirilmesi

Banyo ve baskı aygıtları
Örnek; Agrandizör, çerçeve, tepsi, diğer gereçler

Kimyasal malzemeler

Destek malzemeleri
Örnek: Selüloz bileşiklerinin destekleri, seramik, cam, metal, kağıt 

Işığa duyarlı (fotosensitiv) yüzeyler 

Işığa duyarlı belirli yüzeyler 
Levhalar 

Kağıtlar 

Filmler

Banyo ve baskı malzemeleri
Örnek: Banyo, sabitleştirme, yoğunlaştırma, inceltme, ton verme eriyikleri

772-774 Özel işlemler
Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Kapsamlı eserleri 77l'de, belirli alanlarda ve fotoğrafçılığın belirli türlerinde 
işlem tekniklerini 778'de sınıflayın

Fotomekanik baskı tekniği için 686.232'ye hkz.

Madensel tuz işlemleri
.1 Doğrudan pozitif ve baskı işlemleri

İlk fotoğrafçılık işlemleri
Platinli baskı işlemi için 772.3'e hkz.

.12 Gümüşlü levha işlem tipi

.14 Islak kollodyonlu, demirli, kalaylı işlem tipleri

.16 Potash işlem tipi

.3 Platinli işlem tipleri
Platinli baskı dahil



.4 Gümüşlü işlemler
Işığa duyarlı asıl fotoğrafik emülsiyonlarda, gümüş halürlü maddelerin 
kullanımı

773 Baskının boya maddeleri (pigment) işlemleri
ilk fotoğrafik baskı işlemleri

.1 Karbon ve karbro işlemleri
Örnek: Maryotip, ozotip, ozobrom

.2 Pudra (toz serpmeli) işlemler
Peppertip işlemi dahil 
Xerografiyi 686.44'de sınıflayın

.3 Emdirme işlemleri

.5 Bikromat sakızı (Gum-bikromat) işlemleri

.6 Fotoseramik ve fotoemaye işlemleri

.7 Ozalit (diazo) işlemleri

.8 Yağlı işlemler
Brom yağı işlemleri dahil

774 Holografi
[775] [Kullanılmıyor]

En son 14.Basım'da kullanıldı

[776] [Kullanılmıyor]
En son 14.Basım’da kullanıldı

[777] [Kullanılmıyor]
En son M.Basım'da kullanıldı

778 Fotoğrafçılık ve ilgili etkinliklerin belirli alanları ve özel 
türleri

Genel yaklaşım: Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Fotoğrafçılığın belirli alanlarına ve özel türlerine ilişkin araçların, gereçlerin, 
malzemelerin kullanımı ve imalatıyla ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Belirli tür araç, gereç, malzemenin imalatını, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
fotoğraf makinaları 681.418



ÖZET
778.2 Fotoğrafik projeksiyon

.3 Fotoğrafçılığın özel türleri

.4 Stereoskopik fotoğrafçılık ve projeksiyonu

.5 Sinema filmi ve televizyon fotoğrafçılığı ve ilgili etkinlikler

.6 Renkli fotoğrafçılık ve renklerin fotoğrafçılığı

.7 Belirli koşullarda fotoğrafçılık

.8 Özel efektler ve fotoğraf hileleri

.9 Belirli konuların fotoğrafçılığı

.2 Fotoğrafik projeksiyon
Film şeritleri, saydamlar dahil

Stereoskopik (3 boyutlu) projeksiyonlar için 778A'e; sinema filmi 
projeksiyonu için 778.55'e hkz.

.3 Fotoğrafçılığın özel türleri
Başka yerde belirtilmemiş
Yüksek voltajlı, yüksek frekanslı fotopsikografi (Kirlian fotoğrafçılığı) dahil
Fotoğrafçılığın belirli bir uygulamasını, uygulamayla birlikte sınıflayın. 
Örneğin fotoğrafçılığın astronomideki kullanımı 522.63

Teknolojik fotoğrafçılık vefoto-optik için 621.367'ye hkz.
Kirlian fotoğrafçılığının parapsikolojik yönleri için ayrıca 133.8'e hkz.
Bkz. Kılavuz 778.3 ile 621.367

.31 Fotomikrografi
Sinema filmi fotomikrografisi için 778.56'ya hkz.

.32 Uzaklığa göre fotoğrafçılık

.322 Tele-fotoğrafçılık
Hava ve uzay fotoğrafçılığı için 778.35'e; panoramik fotoğrafçılık 
için 778.36 ya hkz.

.324 Yakın plan fotoğrafçılığı
Fotomakrografi dahil
Yakın plan sinema ve televizyon fotoğrafçılığını 778.5'de sınıflayın

.34 Kızıl ötesi fotoğrafçılık
Disiplinlerarası eserler
Teknolojik kızıl ötesi fotoğrafçılığı 621.3672'de sınıflayın

.35 Hava ve uzay fotoğrafçılığı
Fotoğrafların yorumlanması dahil 

Fotogrametri için 526.982'ye bkz.

.36 Panoramik fotoğrafçılık



.37

.5

.52

.53

Hız fotoğrafçılığı
Kısa çakışlı elektronik flaş kullanımı dahil
Hızlı sinema filmi fotoğrafçılığını 778.56'da, normal fotoğrafik elektronik 
flaş (foto flaş) kullanımını 778.72’de sınıflayın

Stereoskopik fotoğrafçılık ve projeksiyonu
Stereoskopik sinema filmi projeksiyonunu 778.554l'de sınıflayın 

Stereoskopik sinema filmi fotoğrafçılığı için 778.534l'e bkz.

Sinema filmi ve televizyon fotoğrafçılığı ve ilgili etkinlikler

Sinema filmi ve televizyon fotoğrafçılığının genel konuları
Temel numara olan 778.52'ye, 778.53-778.58 arasında 778.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sinema filmi ve televizyon fotoğrafçılığında 
ışık 778.52343

.532 

.534 

.534 1 

.534 2 

.534 3 

.534 4

.534 5

.534 6 

.534 7 

.534 9

.534 91

778.53-778.58 Sinema filmleri
Kapsamlı eserleri 778.5'de sınıflayın

Sinema filmi fotoğrafçılığı (Sinematografi) ve montaj
Sinematografi ve projeksiyonla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Sinema filmi fotoğrafçılığının bilim ve teknolojiye uygulanabilen özel 
türlerini 778.56'da, sinema filmi yapımı ve sinematografi ile ilgili 
kapsamlı eserleri 791.43'de sınıflayın

Sinema filmi projeksiyonu için 778.55'e hkz.

Karanlık oda ve laboratuvar çalışmaları
Sinema fotoğrafçılığının belirli türleri ve öğeleri

Stereoskopik
Renk
Işık
Ses

Ses-görüntü kayıtları, ses eşleme ve işaretleme, sonradan 
seslendirme dahil
Film müziği 781.542'ye alındı

Özel efektler
Örnek; Çift görüntü, fotoğraf hileleri 

Zaman yanıltma 
Canlandırma çizgi filmler 
Amatör

Amatörler için karanlık oda ve laboratuvar çalışmalarını 
778.532'de; amatör sinema filmi fotoğrafçılığının belirli türleri ve 
öğelerini 778.5341-778.5347'de sınıflayın
Belirli tür kameralar



.535 Film montajı
Jenerik dahil
Sinema filmi fotoğrafçılığının belirli bir türü ya da öğesiyle ilgili 
montajı 778.534'de sınıflayın

.538 Belirli konuların fotoğrafçılığı
Temel numara olan 778.538'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
sinema filmiyle kuş fotoğrafçılığı 778.538598
Konusu ne olursa olsun sinema filmi fotoğrafçılığının belirli türleri ve 
öğelerini 778.534'de sınıflayın

.55 Sinema filmi projeksiyonu

.554 Belirli tür sinema filmleri

.554 1 Stereoskopik

.554 2 Renkli

.554 4 Sesli

.554 9 Amatör

.56 Sinema filmi fotoğrafçılığının özel türleri
Başka yerde belirtilmemiş
Örnek; Hızlı sinema filmi fotoğrafçılığı, sinema filmi fotomikrografisi
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin sinema 
filmi fotoğrafçılığının hastalıkların tanısında kullanılması 616.075028

.58 Sinema filmlerinin korunması ve saklanması

.59 Televizyon fotoğrafçılığı
Televizyon müziği 781.546'ya alındı

.599 Televizyon kayıtları ve kayıt cihazları
Bant, film, disk 

.599 2 Kayıt

.599 3 Kayıt cihazları

.6 Renkli fotoğrafçılık ve renklerin fotoğrafçılığı
Renkli fotomikrografiyi 778.3l'de sınıflayın

Renkli sinema filmi fotoğrafçılığı için 778.5342'ye hkz.

.602 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Renkli fotoğrafçılıkta yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, 
gereçler, malzemeleri 778.66’da sınıflayın



.63

.65

.66

.7

.71

.712

.719

.72

.73

.75

.76

Tek renkli (monokrom) film üzerinde renkli fotoğrafçılık
Ortokromatik ve pankromatik

Renkli fotoğrafçılıkta doğrudan işlemle reprodüksiyon
Lippmann işlemi dahil

Renkli fotoğrafçılıkta ekleme renkli işlemler
Renkli fotoğrafçılıkta yardımcı teknikler, işlemler; araçlar, gereçler, 
malzemeler

Eksiltme işlemlerini, eksiltmeli analiz ve eksiltmeli sentez yoluyla, 
sırasıyla renkli film ve baskı üretmeyi burada sınıflayın
Renkli fotoğrafçılıkta doğrudan işlem röprodüksiyonlarını 778.63’de, 
renkli fotoğrafçılıkta ekleme işlemlerini 778.65’de sınıflayın

Belirli koşullarda fotoğrafçılık
Açık hava 

Gün ışığı 
Gece

Kızıl ötesi fotoğrafçılık için 778.34'e hkz.

Kapalı mekanda ve yapay aydınlatmayla
Normal fotoğrafik elektronik flaşı (foto flaş) burada sınıflayın 
Hızlı fotoğrafçılıkta kısa çakışlı flaşı 778.37'de sınıflayın 

Kızıl ötesi fotoğrafçılık için 778.34'e hkz.

Su altı
Zor iklim koşulları altında 
Mevcut ışıkla

Açık havada mevcut ışıkla fotoğraf çekimini 778.7 l'de, kapalı mekanda 
mevcut ışıkla fotoğraf çekimini 778.72'de sınıflayın

Özel efektler ve fotoğraf hileleri
Örnek: Bileşik, yüksek kontraslı, masa üstü fotoğrafçılık; fotomontaj; biçim 
bozuklukları, hayaletler, çoklu görüntüler, silüet fotoğrafları
Sinema filmi fotoğrafçılığında özel efektleri 778.5345'de sınıflayın

Belirli konuların fotoğrafçılığı
Fotoğraf çekme teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri, belirli bir konunun 
fotoğraflarını ve fotoğrafçılarını burada sınıflayın
Temel numara olan 7.78.9'a, 704.942-704.949 arasında 704.94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin portre fotoğrafçılığı 778.92
Fotoğrafçıları 770.92'de; konusu ne olursa olsun belirli yöntemlerle 
fotoğrafçılığı 778.3-778.8'de sınıflayın

779 Fotoğraflar
Temel numara olan 779'a, 704.942-704.949 arasında 704.94'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin çocuk fotoğrafları 779.25

Bkz. Kılavuz 779



780 Müzik
Bu sınıflama cetveli yenidir ve bundan önceki basımlarla hemen hemen hiçbir 
ilgisi yoktur. Numaraların çoğu yeni anlamlarla yeniden kullanılmıştır
Kapsamlı bir konular ve karşılıklar tablosu için eski ve yeni sınıflama 
cetvellerinde görülen numaraları veren, eski ve yeni numaralar için bir 
karşılaştırma tablosu bu basımın 1.Cildinde yer almaktadır
(Seçenek: Notaları metinleri, kayıtları ayırdedebilmek için aşağıdaki 
seçeneklerden birini kullanın:

(Seçenek A: Bilimsel incelemeler için verilen numaranın önüne bir harf ya da 
bir sembol koyun. Örneğin keman için yazılmış müzik M787.2 ya da &7S7.2, 
keman kayıtları R787.2 ya da MR787.2; minyatür notaları diğer notalardan 
ayırdetmek için özel bir ön ek kullanın, MM787.2
(Seçenek B: Bilimsel incelemeler için verilen numaraya 780.26-780.269’da 
78’i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin keman için yazılmış minyatür müzik 
notaları 787.20265
(Seçenek C: Kayıtları 789’da sınıflayın. Örneğin halk müziği kayıtları 789.2, 
kemanla icra edilmiş halk müziği kayıtları 789.2072

(Bu sınıflama cetvelindeki örnekler, notaları, metinleri ya da kayıtları ayırdetmez)
Numara oluştururken, iki kereden daha fazla 0 ya da 1 (birlikte ya da tek tek) 
kullanarak eklemeyin. Örneğin rock protest şarkılarının tarihi 782.421661592 
(782.42166159209 değil) Başka talimat verilmedikçe, karmaşık konuları konu ile 
birlikte 780’in iki veya daha fazla altbölümünde, sonra gelenle birlikte sınıflayın. 
Örneğin piyano akordu 786.21928 (784.1928 değil)

(Seçenek: İstediğiniz sayıda ekleme yapın)
Bkz. Kdavuz 780

ÖZET
780.000 1-099 9 Müziğin diğer konularla ilişkisi

.1-.9 Standart altbölümler
781 Genel ilkeler ve müzikal biçimler

.01-.09 Standart altbölümler

.1 Temel ilkeler

.2 Müziğin öğeleri

.3 Kompozisyon (Beste)

.4 Müzik teknikleri

.5 Müzik türleri

.6 Müzik gelenekleri

.7 Kutsal müzik

.8 Müzikal biçimler
782 Vokal müzik

.001-.009 Standart altbölümler

.01-.08 [Genel ilkeler ve müzikal biçimler]

.1 Dramatik vokal biçimler Operalar

.2 Dramatik olmayan vokal biçimler

.3 Törenler (Ayinler ve dualar)

.4 Dünyevi biçimler

.5 Karışık sesler

.6 Kadın sesleri

.7 Çocuk sesleri

.8 Erkek sesleri

.9 Diğer ses tipleri



783 Tek ses için müzik Ses
.001-.009 Standart altbölümler
.01-.09 [Genel ilkeler ve müzikal biçimler]
.1 Birleşim içinde tek sesler
.2 Solo ses
.3 Tiz ses
.4 Orta ses
.5 Pes ses
.6-.8 Kadın, çocuk, erkek sesi
.9 Diğer ses tipleri

784 Çalgılar ve çalgı toplulukları ve onların müziği
.01-.09 Standart altbölümler
.1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar
.2 Tam (senfonik) orkestra
.3 Oda orkestrası
.4 Hafif orkestra
.6 Klavyeli, mekanik, elektronik, vurmalı çalgılardan oluşan bandolar
.7 Telli çalgılardan oluşan orkestralar
.8 Üflemeli çalgılardan oluşan bandolar
.9 Pirinç üflemeli çalgılardan oluşan bandolar

785 Her bölüm için sadece bir tek çalgının bulunduğu topluluklar
.001-.009 Standart altbölümler
.01-.09 [Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar)
.1 Büyüklüklerine göre topluluklar
.2 Klavyeli çalgılardan oluşan topluluklar
.3 Elektrofonsuz ve vurmalı ve klavyeli topluluklar
.4 Klavyesiz topluluklar
.5 Klavyesiz ve vurmalı topluluklar
.6 Klavyeli, elektrofonla, vurmalı topluluklar
.7 Telli çalgı toplulukları Yaylı telli çalgı toplulukları
.8 Tahta üflemelilerden oluşan topluluklar
.9 Pirinç üflemelilerden oluşan topluluklar

786 Klavyeli, mekanik, elektrofonik, vurmalı çalgılar
.2 Piyanolar
.3 Klavsenler
.4 Harpsikordlar
.5 Klavyeli üflemeli çalgılar Orglar
.6 Mekanik ve aeolyen (rüzgar gücüyle çalman) çalgılar
.7 Elektrofonlar Elektronik çalgılar
.8 Vurmalı çalgılar
.9 Davullar ve vurma etkisi için kullanılan araçlar

787 Telli çalgılar (Kordofonlar) Yaylı telli çalgılar

Viyoller

.2 Kemanlar

.3 Viyolalar

.4 Çellolar (Viyolonseller)

.5 Kontrbaslar

.6 Diğer yaylı telli çalgılar ^

.7 Mızraplı çalgılar

.8 Mızrapla çalman ut (lavta) ailesi

.9 Arplar ve müzikal yaylar



788 Üflemeli çalgılar (Aerofonlar, Nefesliler)
.2 Tahta üflemeli çalgılar ve serbest nefesliler
.3 Flüt ailesi
.4 Kamışlı çalgılar
.5 Çift kamışlı çalgılar
.6 Tek kamışlı çalgılar
.7 Saksofonlar
.8 Serbest kamışlılar
.9 Pirinç üflemeli çalgılar (dudak-kamışlı çalgılar)

.000 1-.099 9 Müziğin diğer konularla ilişkisi
Müzik üzerinde odaklaşan eserler
Temel numara olan 780.0'a, üç basamaklı 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin müzik ve edebiyat 780.08, müzik ve Welsh 
edebiyatı 780.0891 (780.089166 değil), müzik ve gösteri sanatları 
780.079 (780.07902 değil)

Bkz. Kdavuz 780.079 ile 790.2

.1 Felsefe ve kuram
Genel ilkeleri, müzik kuramını 78l'de sınıflayın

. 14 Diller (terminoloji) ve iletişim

.148 Müzikal notasyon, kısaltmalar, semboller
Örnek: Portedeki işaretler sistemi, neum'ler, tablatura, do-re-mi
Körler için (braille) müzik notasyonu dahil
Bir notasyon biçiminden bir diğer notasyon biçimine çevrimi 
(transkripsiyon) 780.149'da sınıflayın

.149 Editörlük

. 15 Analitik rehberler ve program notlan
Bilimsel ilkeler için kullanmayın; 781.2'de sınıflayın

(.16) Bibliyografyalar, kataloglar, dizinler
(İsteğe bağlı numara; 016.78'i tercih edin)

(.162) *Müzik literatürü ile ilgili bibliyografyalar ve kataloglar
(. 164) *Notalar ve partisyonların bibliyografyaları ve kataloglan

Örnek: El yazması notalar ve partisyonların bibliyografyaları ve 
katalogları

(. 166) * Diskograf i 1er
Ses kayıtları (silindir, plak, kablo, bant, film) halinde kaydedilmiş 
müziğin bibliyografyaları ve katalogları
Örnek: Biyodiskografiler

[.19] Psikolojik ilkeler
Kullanmayın; 781.1 l'de sınıflayın

.2 Çeşitli
*(İsteğe bağlı numara; 016.78'i tercih edin)



.202

.216

.26

.262

.263

.264

.265

.266

.267

Özetler ve ana hatlar
Öykülerin ve sahne düzenlerinin özetlerini 782.00269'da sınıflayın

Müzik listeleri, envanterleri, katalogları 
Tematik kataloglan burada sınıflayın 
Tek tek bestecilerin tematik kataloglarını 780.92'de sınıflayın

Müzik notaları, kayıtları, metinleriyle ilgili bilimsel eserler
(Seçenek: Bu numara ve altbölümlerini, notaları ve kayıtları 780 içinde 
ayırdetmek için kullanın; 780'deki notta yer alan ayrıntılara bkz.)
(Seçenek: Hukuku burada sınıflayın; 340'ın uygun altbölümlerini tercih 
edin)
Sınıflama cetvellerinin diğer bölümlerinde, notaları, kayıtları, metinleri ve 
onlarla ilgili bilimsel eserleri, 780.262-780.269 arasında 78’i izleyen 
numaraları ekleyerek belirtin. Örneğin müzikal el yazmaları 
bibliyografyası 016.780262, keman için yazılmış müziğin el yazmaları 
bibliyografyası 016.78720262, keman için yazılmış müziğin diskografisi 
016.78720266

Bkz. Kılavuz 780; standart althölümler

780.262-780.265 Notalar
Kapsamlı eserleri 780.26'da sınıflayın

Müzikle birlikte söylenecek sözcükler ve diğer vokal sesler için 780.268'e 
hkz.

*E1 yazmaları
Müsveddeler, elle yazılmış notalar dahil

*Basılı müzik
Sahne notaları için 780.264'e; çalışma notaları için 780.265'e hkz.
Müzik yayıncılığı için 070.5794'e, müzik hasımı için 686.284'e 
ayrıca hkz.

*Sahne notaları ve partisyonları
Örnek: Tam notalar, yönetmenin notaları, piyano-vokal notaları

*Çalışma notalan (Minyatür notalar, cep notaları)

*Müziğin ses kayıtları
Müzik kayıtlan ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Video kayıtları için 780.267'ye hkz.
Müzik kayıtları için ayrıca 78l.49'a hkz.

*Müziğin video kayıtları
*(Seçenek: Notaları ve kayıtları ayırdetmek için bu standart altbölümleri kullanın, 780’deki notta 

ayrıntılara bkz.)



.268 Müzikle birlikte söylenecek sözler ve diğer vokal sesler
Örnek: Librettolar, lirikler, şiirler, senaryolar 
Metinleri burada sınıflayın
Sözcükler müzikal içerik içinde ele alınmış olmalıdır. Yani, eğer 
sözler edebiyat, folklor, ya da dinsel bir metin olarak sunulmuşsa, 
eseri sırasıyla 800'de, 398'de, 200'de sınıflayın
Bu altbölümü sadece numara oluşturma için kullanın; asla kendi 
başına kullanmayın
Kapsamlı eserleri 782.00268'de sınıflayın

Öyküler, taslaklar, özetler için 780.269'a hkz.
Bkz. Kılavuz 780.268

.269 Öyküler, taslaklar, özetler
Örnek: Senaryolar
Bu altbölümü sadece numara oluşturma için kullanın; asla kendi 
başına kullanmayın
Kapsamlı eserleri 782.00269'da sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 780.269

.28 Yardımcı işlemler; araçlar ve gereçler, malzemeler
Müzik tekniklerini 781.4'de, çalgıları 784'de sınıflayın

Notalar için 780.26'ya, kayıtlar için 780.266'ya ayrıca hkz.

.1 Eğitim, araştırma, gösteriler, ilgili konular
Eğitim ve öğretimde kullanılan araçlar ve gereçler dahil

.76 Yeniden gözden geçirme, alıştırmalar, sınavlar, kendi kendini eğitme
ile ilgili eserler

.77 Özel öğrenme ve öğretme yöntemleri
Örnek: Programlanmış öğretme
Müzikal becerilerin edinilmesi ve bir repertuar öğrenimi ile ilgili 
teknikleri 781.42'de sınıflayın

.78 Gösteriler
Genel yaklaşım: Konserler ve resitaller
Eğitim ve öğretimde kullanılan araçlar ve gereçler için kullanmayın; 
780.7'de sınıflayın
Temel numara olan 780.78'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Londra'daki konserler 780.78421

Gösteri teknikleri için ayrıca 781.43'e hkz



.79 Yarışmalar, festivaller, ödüller, mali destek
Hükümler dahil
Temel numaraya 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'daki festivaller 780.7944
Festivaller ve yarışmalar kapsamındaki gösterileri 780.78'de sınıflayın

.8 tnsan türlerine göre müziğin tarihi ve tanımı

.89 Irksal, etnik, ulusal gruplara göre müzik
Halk müziğini 781.62’de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 780.89 ile 781.62

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Genel yaklaşım: Gelişme, tanım, eleştirel değerlendirme
Analitik rehberlerin ve program notlarının eleştirel değerlendirmesini 
780.15'de sınıflayın

780.901-780.905 Müzikte stile ilişkin gelişme dönemleri
Etnik özellikler, ülke ya da yer ile sınırlı olmayan okulları ve stilleri burada 
sınıflayın
Bu numaralar Batı müziği ile ilgili dönemlere ait olmakla birlikte, bu durum 
bu numaraların kullanımını sadece Batı ya da Avrupa müziği ile sınırlamaz. 
Etnik özellikleri ya da bir ülkenin sınırlarını aşan herhangi bir müziğin 
herhangi bir dönemi burada sınıflandırılır
Kapsamlı eserleri 780.9'da sınıflayın

.901 499'a kadar olan eski dönemler

.902 500-1449
Örnek: Gotik stil, ars antiqua, ars nova, ortaçağ müziği

.903 1450-
Modem müziği burada sınıflayın

1900-1999 için 780.904; 2000-2099 için 780.905'e hkz.

.903 1 1450-1600
Örnek: Rönesans müziği

.903 2 1600-1750
Örnek: Barok müzik, nouve musiche

.903 3 1750-1825
Örnek: Klasisizm öncesi (preklasisizm), klasisizm, rokoko stili, 
18.yy müziği
Daha önceki dönemlerin rokoko stilini, 18.yy'ın daha önceki 
dönemlerine ait müziği 780.9032'de sınıflayın



.903 4 1825 - 1900
Örnek: Romantizm, milliyetçilik, 19.yy. müziği
19.yy'm daha önceki dönemlerine ait müziği 780.9033'de, 20.yy. 
milliyetçiliğini 780.904'de sınıflayın

.904 1900-1999
Örnek: Empresyonizm, neoklasisizm, avant-garde müzik
Erken empresyonizmi 780.9034'de sınıflayın

[.904 1-.904 9] Tek tek onyıllar
Kullanmayın; 780.904'de sınıflayın

2000-2099.905

Müzikle ilgili kişiler
Bestecileri, icracıları, eleştirmenleri; tek tek bestecilerin tematik 
kataloglarını burada sınıflayın
(Seçenek: Tek tek bestecileri 789'da sınıflayın)
Genel tematik katalogları 780.216'da sınıflayın

Avrupa müziği
Bu numarayı sadece, diğer kaynaklara dayalı müziğin karşıtı olarak 
müziğin Avrupa kökeni ve karakterini ele aldığını vurgulayan eserler için 
kullanın

781

781-788 İlkeler, biçimler, topluluklar, sesler, çalgılar
Bütün geleneklere ait müziği burada sınıflayın
(Seçenek: 781-788 müziğin sadece bir tek geleneği için kullanılabilir; bu durumda 
diğer bütün gelenekleri 789'da sınıflayın. Örneğin Batı sanat müziği vurgulanmak 
isteniyorsa, burada sınıflanır ve diğer bütün müzik gelenekleri 789'da sınıflanır. 
Örneğin caz 789.5 ya da vurgulanmak istenen caz ise burada sınıflanır ve diğer 
bütün müzik gelenekleri 789'da sınıflanır. Örneğin Batı sanat müziği 789.8)
Başka talimat verilmedikçe, 781-788'in iki ya da daha fazla altbölümünde yer 
alan özelliklere sahip karmaşık konuları sonra gelen numarada sınıflayın. Örneğin 
Johann Sebastian Bach'ın çello sonatları 787.4183 (784.183 değil), caz mass 
782.323165 {1S\.65 değil)
Kapsamlı eserleri 780'de sınıflayın

Genel ilkeler ve müzikal biçimler
Müzik kuramını burada sınıflayın
78 Tin altbölümlerini ancak konu ses, çalgı, ya da toplulukla sınırlı değilse 
kullanın. Eğer ses, çalgı ya da topluluk belirtilmişse, ses, çalgı ya da toplulukla 
birlikte sınıflayın; sonra belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin, müzik provaları 781.44, 
opera provaları (ses için bir biçim) 782.1144



ÖZET
781.01-.09 Standart altbölümler

.1 Temel ilkeler

.2 Müziğin öğeleri

.3 Kompozisyon (Beste)

.4 Müzik teknikleri

.5 Müzik türleri

.6 Müzik gelenekleri

.7 Kutsal müzik

.8 Müzikal biçimler

.01-.09 Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi l.Tablo'dan notasyon. Örneğin Rönesans 
döneminde müzik kuramı 781.09031

.1 Temel ilkeler
. 11 Psikolojik ilkeler

Estetik, değerlendirme, beğeni için 78I.l7'e hkz.

.12 Dini ilkeler

.17 Artistik ilkeler
Estetik, değerlendirme, beğeni dahil

781.22
.23
.24
.25
.26
.28

.22

.222

781.2-781.8 Diğer ilkeler ve müzikal biçimler
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

01-09 Standart altbölümler
780.1-780.9 arasında belirtildiği gibi l.Tablo'dan notasyon. 
Örneğin gösteriler 078 

1 Genel ilkeler
l'e, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin rock müziği 166, rock müziği provası 166144

Kapsamlı eserleri 78 l'de sınıflayın

*Müziğin öğeleri
Bilimsel ilkeleri burada sınıflayın

ÖZET 
Tempo 
Müzikal ses 
Melodi (Ezgi)
Armoni 
Tonal sistemler 
Doku

*Tempo
Çalma temposu için 781.432'ye hkz.

*Atış (Puls)



.224 *Ritm

.226 *Ölçü

.23 *Müzikal ses

.232 *Perde

.233 *Volüm (sesin azlığı ya da çokluğu)

.234 *Ses rengi (Timbre)

.235 *Atak (bir notaya başlama tarzı) ve azalma

.236 *Sessizlik
Es’ler dahil

.237 ^Aralıklar
Ses uyumu (akord) için 781.238'e, ses uyumsuzluğu (akordsuzluk) 
için 781.239'a hkz.

.238 *Ses uyumu (Akord)

.239 *Ses uyumsuzluğu (akordsuzluk)

.24 *Ezgi (Melodi)

.246 *Ölçekler ve ölçekli formasyonlar

.247 *Süslemeler
Örnek: Titrek sesler, güzelleştirmeler

.248 *Temalar
Örnek: Konu, karşı konu, idee fixe, ana motif (leitmotif)

Tematik kataloglar için ayrıca 780.216'ya hkz.

.25 *Armoni
Armonik yapıyı, armoni ve konturpuan ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Aralıkları 781.237'de, eşlik eden peşti 781.47'de sınıflayın

Homofoni (eşseslilik) için 781.285'e, konturpuan için 781.286'ya hkz.

.252 *Akordlar
Arpej (çalgıda notaları hızlı ve kesik çalma) dahil

.254 *Kadans ( perdenin derece derece inmesi)

.256 *Armonik ritm

.258 *Tonalite
Anahtar (ses perdesi) ilişkileri

Tonal sistemler için 781.26'ya hkz.
*781.2-781.8'de belirdldiği gibi ekleyin



.26 *Tonal sistemler

.262 *Diyatonisizm (içinde yabancı sesler bulunmayan gama ait)

.263 *Ortaçağ kilise tarzları
Tarzlar ile ilgili kapsamlı eserleri. Batı halk müziği tarzlarını burada 
sınıflayın

Diğer tarzlar için 78J264'e hkz.

.264 Diğer tarzlar
Örnek: Eski Yunan tarzları, Bizans nakarattan, Hint raga'ları 
Batı halk müziği tarzlarını 781.263'de sınıflayın

.265 *Makrotonalite
Diyatonik bütün tonlardan daha büyük birimlere dayalı tonalite 
Pentatonisizm (beş tonluluk) dahil

.266 *Bütün tonalite
Diyatonik bütün tonların ölçeklerine dayalı tonalite

.267 *Atonalite
Sabit bir tonal ya da ses perdesi merkezi olmayan müzik 

Dodekafoni (oniki ton sistemi) için 78l.268’e bkz.

.268 *Dodekafoni (Oniki ton sistemi, nota dizileri)
Dizicilik (serialism) ile ilgili kapsamlı eserleri 781.33'de sınıflayın

.269 *Mikrotonalite
Diyatonik yanm tondan daha küçük melodik birimlere dayalı tonalite

.28 *Doku

.282 *Monodi (tek sesli şarkı)
Bir tek melodik yapısı olan müzik

.283 *Heterofoni
İki ya da daha fazla icracı tarafından eş zamanlı olarak söylenen tek 
bir melodik yapısı olan müzik

.284 ^Polifoni
İki ya da daha fazla melodik yapı

Homofoni (eşseslilik) için 78J.285'e; konturpuan için 781.286'ya 
bkz.

.285 *Homofoni
Birbirine dayalı iki ya da daha fazla melodik yapı 

*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.286 *Konturpuan
İki ya da daha fazla bağımsız melodik yapı
Armoni ve konturpuan ile ilgili kapsamlı eserleri 781.25'de sınıflayın

.3 *Kompozisyon (Beste)
[.302 85] Bilgisayar kompozisyonu

Kullanmayın; 781.34'de sınıflayın

.32 *Endeterminasi (belirsizlik) ve aleatori (şansa bağlı) kompozisyon
Şansa dayalı beste biçimleri

.33 Serializm (Dizicilik)

.330 1-.330 9 Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi l.Tablo’dan notasyon. Örneğin dizi 
halindeki müziğin icrası 781.33078

.331 Temel ilkeler

.3311 Psikolojik ilkeler
Estetik, değerlendirme, beğeni için 781.3317’ye hkz.

.3312 Dini ilkeler

.3317 Artistik ilkeler
Estetik, değerlendirme, beğeni dahil

.332-.338 Belirli öğeler
Temel numara olan 781,33'e, 781.22-781.28 arasında 781,2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dizileştirilmiş ritm 781.3324; ancak 
atonaliteyi 781.267'de sınıflayın

.34 ^Bilgisayar komposizyonu

.344-.346 Bilgisayar bilimi özellikleri
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 781.34'e, 004-006 
arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro 
bilgisayarların kullanımı 781.34416, ama sayısal bilgisayarların 
kullanımı 781.34 (781.344 değif)

.36 *Doğaçlama (Emprovizasyon, ekstemporizasyon)

.37 ^Düzenleme (Aranjman)
Örnek: Çevrim (transkripsiyon)

Düzenlemeler için 781,38'e hkz.

.374 *Orkestrasyon

.377 ^Açıklama ve parodi (gülünç taklitler)
*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.38 ^Düzenlemeler

.382-,388 Özgün ses, çalgı, topluluğa göre
Temel numara olan 781.38'e, 782-788 arasında 78'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin keman için yazılmış müziğin düzenlemeleri 
781.3872
Bu altbölümü sadece başka numaralar oluşturma için kullanın; asla 
kendi başlarına kullanmayın.

Bkz. Kılavuz 781.382-781.388

A *Müzik teknikleri
Kompozisyon (beste yapma) tekniklerini 781.3'de sınıflayın

* Müzikal beceriler edinme ve repertuar öğrenme teknikleri

*Görme ve nota okuma
Görsel teknikleri burada sınıflayın

*Dinleme ve kulak eğitimi
İşitsel teknikleri burada sınıflayın

*Ezberleme 

*lcra teknikleri
Doğaçlama (Emprovizasyon, ekstemporizasyon) için 781.36'ya; belirli 
icra teknikleri için 781.44-781.48' e hkz.
Çalgı çalma teknikleri için ayrıca 784.193'e hkz.

*Çalış süresi 

*Armonizasyon

*Transpozisyon (ton değiştirme)

^Topluluk tekniği

.42

.423

.424

.426

.43

.432

.434

.436

.438

> 781.44-781.48 Belirli icra teknikleri
Kapsamlı eserleri 781.43'de sınıflayın

.44 *Prova ve çalışma

.45 * Yönetme

.46 * Yorumlama
Rubato (bir notanın başka bir nota yerine uzatılması) dahil

.47 *Eşlik etme
Continue (kesintisiz)(bas'larla) dahil 

Bkz. Kılavuz 781.47 
*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



*Nefes alma ve rezonans (yankılama, tınlama)
Enstrümental icra ile ilgili nefes alma ve rezonans için ayrıca 
784.1932'ye hkz.

*Müzik kayıtları
Ses kayıt ve çoğaltma donanımı için 621.3893'e, müzik kayıtlarını 
ele alan eserler için 780.266'ya ayrıca hkz.

♦Müzik türleri

781.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

.52

.522

.522 2

.522 8

.523

.524 

.524 2 

.524 4 

.524 6

.524 8

.53

.532

.534

ÖZET
Belirli zamanlar için müzik
Belirli mekanlarda müzik
Belirli ortamlar için müzik
Gösterilere eşlik eden müzik
Program müziği
Etkinliklere eşlik eden müzik
Yaşam döngüsünün aşamalarına eşlik eden müzik
Diğer temaları ve konuları yansıtan müzikler

♦Belirli zamanlar için müzik

♦Haftanın günleri için
♦Pazar

♦Cumartesi

♦Günün saatleri için
Örnek: Sabah, öğle, akşam

♦Mevsimler için 
♦İlkbahar 
♦Yaz
♦Sonbahar (Güz)

Hasat dahil 
♦Kış

♦Belirli mekânlarda müzik 
♦Açık havada

Sokak müziği dahil 

♦Kapalı mekânlarda
Belirli kapalı mekânlar için 781.535-781.539'a hkz.

> 781.535-781.539 Belirli kapalı mekânlar
Dini ortamlardaki müziği 781.7’de, kapsamlı eserleri 781.534'de sınıflayın 

♦781.2-781.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.535

.536

.538

.539

.54

.542

.544

.546

.55

.552

.554

.556

.56

.57

.58

.582

.583

*Evde 

*Sarayda 

*Tiyatroda 

*Konser salonunda 

*Belirli ortamlar için müzik
Burada sınıflanması için müziğin ya fon müziği ya da duygulandırıcı 
müzik olması gerekir

*Film müziği [eskiden 778.5344]
Filmlerde ses senkronizasyonu için ayrıca 778.5344'e hkz.

*Radyo müziği

^Televizyon müziği [eskiden 778.59]
Televizyon programlarında ses senkronizasyonu için ayrıca 
778.59'a bkz.

^Gösterilere eşlik eden müzik 

*Dramatik müzik
Rastlantısal dramatik müziği burada sınıflayın 
Dramatik vokal müziği 782.l'de sınıflayın

*Dans müziği
Bale müziği için 781.556'ya hkz.

*Bale müziği

* Program müziği
Müzik dışı kavramları tanımlayan müzik. Örneğin denizi tanımlayan 
müzik
Müzik dışı kavramları tanımlayan müzikal biçimleri 784.18'de sınıflayın. 
Örneğin noktümler 784.18966

*Etkinliklere eşlik eden müzik
Örnek: Açılışlar, başlangıçlar
Yaşam döngüsünün evrelerine eşlik eden müziği 781.58’de, etkinlikten 
ayrı olarak diğer temaları ve konuları yansıtan müziği 781.59'da sınıflayın

* Yaşam döngüsünün evrelerine eşlik eden müzik
*Doğum ve bebeklik

Örnek: Bebeklerin vaftizi ve sünnet törenlerinin müziği 
Loğusalık müziğini burada sınıflayın 

*Ergenliğe geçiş
Örnek: Bar mitzvah (dini görevleri yüklenebilecek yaşa gelmiş
Musevi erkek çocuk; ergenlik töreni) 

*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.584 ^Reşitlik müziği
Örnek: Sosyeteye tanıtma müzikleri

.586 *Flört ve nişan

.587 ^Düğünler ve evlilik

.588 *Ölüm halinde ve ölüm
Örnek: Ölü gömme, ölü yakma, cenaze, yas müzikleri

.59 *Diğer temaları ve konuları yansıtan müzikler

.592 * Protesto

.593 *Çalışma

.594 *Spor ile dinlence ve eğlence

.595 *Deniz yaşamı

.599 * Yurtsever, Apolitik, *askeri
Tarihi olaylar anısına yapılmış müzikleri burada sınıflayın

.6 *Müzik gelenekleri
Belirli bir geleneği vurgulayan müzikler
(Seçenek: 781-788 sadece bir tek müzik geleneği için kullanılmışsa, diğer 
bütün gelenekleri 789'da sınıflayın)

ÖZET
781.62 Halk müziği

.63 Popüler müzik

.64 Popüler Batı müziği

.65 Caz

.66 Rock (Rock’n’ roll)

.68 Batı sanat (Klasik) müziği

.69 Batı kökenli olmayan sanat müziği

.62 Halk müziği
İçinde oluştuğu topluma özgü, genellikle kulaktan kulağa aktarılarak 
evrimleşmiş müzik

Belirli hiryere ait ve orada icra edilen müzik için ayrıca 780.9'a hkz.
Bkz. Kılavuz 780.89 ile 781.62

.620 01 -.620 07 Standart altbölümler
780.1-780.9’da belirtildiği gibi l.Tablo'dan notasyon. Örneğin 
halk müziği icraları 781.620078

.620 08 insan türlerine göre halk müziğinin tarih ve tanımı
[.620 089] Belirli ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ele alış

Kullanmayın; 781.621-781.629'da sınıflayın 
*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.620 09

.620 090 1-.620 090 5

.620 091-.620 099

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 

Tarihi dönemler
Temel numara olan 781.620090’a, 780.901-780.905 
arasında 780.90'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Rönesans döneminin halk müziği 781.62009031

Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların halk müziğinin 
coğrafi olarak ele alınışını 781.621-781.629'da sınıflayın

.620 1-.620 5 Genel ilkeler
Temel numara olan 781.620’ye, 781.1-781.5 arasında 78l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ilkbaharda halk müziği 781.6205242, 
ilkbaharda halk müziği provaları 781.6205242144

.620 6 Diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri
Temel numara olan 781.6206'ya, 781.63-781.69 arasında 781.6’yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin cazın halk müziği üzerindeki 
etkisi 781.62065, cazdan etkilenmiş halk müziğinin icrası 
781.62065078

.621-.629 Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların halk müziği:
Temel numara olan 781.62’ye, 5.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İspanyol halk müziği 781.6261; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-008 Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi standart 
altbölümler. Örneğin İspanyol halk müziği 
icraları 781.62610078

009 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
00901-00905 Tarihi dönemler

Temel numara olan 0090'a 780.901
780.905 arasında 780.90'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Rönesans 
döneminde İspanyol halk müziği 
781.6261009031

[0093-0099] Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış 
Kullanmayın, 03-09'da sınıflayın

01 Genel ilkeler
Ol'e, 781.1-781.5 arasında 78l'i izleyen numaraları
ekleyin. Örneğin ilkbaharla ilgili İspanyol halk 
müziği 781.6261015242, ilkbaharla ilgili İspanyol 
halk müziğinde ritm 781.62610152421224

02 Diğer müzik geleneklerinin stilistik etkisi
02'ye 781.63-781.69 arasında 781.6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İspanyol halk müziği 
üzerinde cazın etkisi 781.6261025, cazdan 
etkilenmiş İspanyol halk müziğinin icrası 
781.6261025078

03-09 Belirli kıtalar, ülkeler, yerler
O'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
New York City'de İspanyol halk müziği 
781.626107471



.63

.642

.643

.644

.65

.653

.653

.654

781.63-781.69 Diğer müzik gelenekleri
t ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

01-09 Standart altbölümler
780.1-780.9’da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin icralar 
078

1 Diğer müzik geleneklerinin genel ilkeleri ve stilistik etkileri 
11-15 Genel ilkeler

l'e 781.1-781.5 arasında 78l'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin ilkbahar müziği 15242, ilkbahar müziğinde 
melodi 15242124

16 Diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri
16'ya, 781.62-781.69 arasında 781.6'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin halk müziğinin etkisi 162, halk müziği 
etkisiyle icra 162078

Kapsamlı eserleri 781.6'da sınıflayın

tPopüler müzik
Popüler Batı müziği için 781.64’e hkz.

tPopüler Batı müziği
Örnek; Ragtime, reggae, skiffle
Popüler batı müziği ile ilgili eserlerin çoğu ağırlıkla popüler şarkılarla 
ilgilidir ve 782.42164'de sınıflanır
“Country müziği ve batı müziği” anlamında “batı müziği” ile ilgili eserler 
781.642’de sınıflanır

Caz için 781.65’e; rock için 781,66'ya hkz.

t Country müziği
"Bluegrass" müziğini burada sınıflayın

t Blues
Ritm ve blues'u burada sınıflayın 

t Soul 

tCaz 

îlk caz
Cazın kaynaklarını burada sınıflayın

t Geleneksel caz
Örnek: New Orleans, Dixieland, Southwest (Güneybatı) ve Kansas 
City, Harlem, Beyaz New York tarzları; Chicago breakdown 
(bozulması)

t Ana caz
Swing dahil



.655 t Modem caz
Örnek; Bop (bebop), hard bop, cool jazz, progressive (ilerici) caz 

Avant-garde caz için 781,656’ya hkz.

.656 t Avant-garde caz

.657 t Melez tarzlar
Örnek: Afrika-Küba, third stream (üçüncü akım), Hint-caz

.66 tRock (Rock 'n' roll)
Örnek: Acid, folk, hard, soft rock

.68 tBatı sanat (Klasik) müziği
Bir çok gelenekten biri olarak klasik müzik 
Sanat müziği ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Sanat müziği (klasik) ile ilgili genel eserleri 780'de sınıflayın 

Batı kökenli olmayan sanat müziği için 781.69 a hkz.

.69 tBatı kökenli olmayan sanat müziği

.7 Kutsal müzik
Yaşam döngüsünün evrelerine eşlik eden kutsal müziği 781.58'de sınıflayın
"Kilise müziği" genellikle Hıristiyan kilisesi müziği anlamında kullanılır ve 
781.7l'de sınıflanır

Kutsal vokal müzik için ayrıca 782.22'ye hkz.

ÖZET
Standart altbölümler 

Genel ilkeler 
Hıristiyan kutsal müziği 
Hıristiyan kilisesinde dini günler müziği 
Klasik (Grek ve Roma) ve Germanik dinlerin kutsal müziği 
Diğer belirli dinlerin kutsal müziği

781.700 1-.700 9 
•701-.706 
.71 
.72 
.73
.74-.79

.700 1-.700 9

.701-.706

.71

Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi 1.Tablodan notasyon. Örneğin 
kutsal müzik icraları 781.70078

Genel ilkeler
Temel numara olan 781.70'e, 781.1-781.6 arasında 78l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kutsal müzikte armonik ritm 781.70256, 
kutsal müzikte armonik ritmin değerlendirilmesi 781.70256117

Hıristiyan kutsal müziği
Hıristiyan kilisesinde dini günler müziği için 781.72’ye hkz. 

t781.63-781.69’da belirtildiği gibi ekleyin



.710 01-.710 09 Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi l.Tablo'dan notasyon. Örneğin 
Hıristiyan kutsal müziğinin icrası 781.70078

.710 1-.710 6 Genel ilkeler
Temel numara olan 781.71 O'a, 781.1-781.6 arasında 78l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hıristiyan kutsal müziğinde armonik 
ritm 781.710256, Hıristiyan kutsal müziğinde armonik ritmin 
değerlendirilmesi 781.710256117

.711 -.718 Belirli mezheplere ait
Temel numara olan 781.7l'e, 7.Tabjo'dan 21-28 notasyonu arasında 
—2'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Baptist kutsal müziği 
781.7161; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-009 Standart atbölümler
780.1.-780,9'da belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin Baptist kutsal müziğinin 
icrası 781.71610078 

01-06 Genel ilkeler
O'a, 781.1-781.6 arasında 78l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Baptist kutsal müziğinde 
armonik ritm 781.71610256, Baptist kutsal 
müziğinde armonik ritmin değerlendirilmesi 
781.71610256117

.72 ^Hıristiyan kilisesinde dini günler müziği

.722 *Hz.İsa'nın doğumu (Noel'den önceki bir ay)

.723 *Noel günü
Noel mevsimini burada sınıflayın

Epiphany (Mecusilehn Hz. Isa'yı görmek için Bethiehem'e 
gelmelerini kutlayan ve Ocak ayının 6'sına tesadüf eden yortu; 
Ortodoks kilisesinde Isa'nın vaftizinin sembolü olarak haçın suya 
atılma yortusu) için 781.724'e hkz.

.724 *Epiphany

.725 *Lent (Paskalya'dan evvelki büyük perhiz)

.725 5 *Passiontide (Paskalya'dan hemen önceki mevsim)
Kutsal Hafta (Paskalya'dan önceki hafta) için 78l.726'ya hkz.

.726 *Kutsal Hafta
Paskalya'dan önceki Pazar günü, Paskalya'dan önceki Perşembe günü, 
Paskalya'dan önceki Cuma günü dahil

.727 *Paskalya Pazarı
Paskalya mevsimini burada sınıflayın

Ascensiontide (Yükselme mevsimi) için 781.728'e hkz.

.728 ^Ascensiontide

.729 *Hamsin Yortusu (Paskalyadan elli gün sonra) ve Teslis (Üçlü
Birlik) Pazarı

.729 3 *Hamsin (Paskalyadan sonraki yedinci pazar)

.729 4 *Teslis Pazarı



.73

,74-.79

.8

*Klasik (Grek ve Roma) ve Germanik dinlerin kutsal müziği

Diğer belirli dinlerin kutsal müziği
Temel numara olan 781.7'ye, 7.Tablodan —294-299 arasında —29'u 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Yahudi kutsal müziği 781.76; sonra 
aşağıdaki gibi ekleyin:

Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon ekleyin. Örneğin Yahudi kutsal 
müziğinin icrası 781.760078 

Genel ilkeler
Temel numara olan O'a, 781.1-781.6 arasında 78 Ti 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Yahudi kutsal 
müziğinin armonik ritmi 781.760256, Yahudi kutsal 
müziğinin armonik ritminin değerlendirilmesi 
781.760256117

*Müzikal biçimler

001-009

01-06

Biçimsel analizi; sesi, çalgıyı, ya da topluluğu belirtmeyen eserleri burada 
sınıflayın
Belirli ses, çalgı, ya da topluluk için eserleri ses, çalgı, ya da toplulukları 
burada sınıflayın. Örneğin Schumann'ın bir teması üzerine Brahms'ın 
çeşitlemeleri 786.21825 (781.825 değil)

Vokal formlar için 782.1-782.4'e; çalgı formları için 784.183-784.189'a 
hkz.

.82 Belirli müzikal biçimler

.822 *Ikili, üçlü, da capo (baştan tekrarlı) formlar

.822 2 *Ikili form

.822 3 *Üçlü form

.822 5 *Da capo (baştan tekrarlı) form

.823 *Strofık form (bent, beyit biçimi)

.824 *Rondo formları
Örnek: Rondo biçiminde sonatlar

.825 ^Çeşitleme formları
Örnek: Tema ve çeşitlemeler

.826 ^Paraphrase formları (Başka biçimde açıklama)
Müzikal gülmeceler dahil

.827 *Ground bass formları (en kalın sesle tekrarlanan melodi)
(Ostinato formları)

Örnek: Şakon (İspanyol asıllı bir eski zaman dans müziği), 
passacaglia (eski bir Ispanyol dansı)

.828 *Cantus firmus (çok sesli bir parçanın bölümlerinin eklendiği esas
müzik parçası) formları

*781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



782

782-788 Topluluklar, sesler, çalgılar
Bkz. Kılavuz 780: Belirtme sırası

Vokal müzik
Vokal bölümleri olan orkestra müziğini 784.22'de sınıflayın 

Tek ses için müzik için 783'e bkz.

ÖZET
782.001-.009 Standart altbölümler

.01-.08 [Genel ilkeler ve müzikal biçimler]

.1 Dramatik vokal biçimler Operalar

.2 Dramatik olmayan vokal biçimler

.3 Törenler (Ayinler ve dualar)

.4 Dünyevi biçimler

.5 Karışık sesler

.6 Kadın sesleri

.7 Çocuk sesleri

.8 Erkek sesleri

.9 Diğer ses tipleri

Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi l.Tablodan notasyon. Örneğin vokal 
müzik icralan 782.0078

Genel ilkeler
Temel numara olan 782.0'a, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin vokal müzik provası 782.044, yurtsever vokal müzikte 
ritm 782.05991224

Müzikal biçimler
Temel numara olan 782.08'e, 784.182-784.189 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Vals biçiminde vokal müzik 782.08846

Vokal biçimler için 782.1-782.4’e bkz.

.001-.009

.01-.07

.08

782.1-782.4 Vokal biçimler
Belirli sesler ve topluluklarla ilgili bilimsel incelemeleri ve bunlara ait vokal 
biçimlerin kayıtlarını burada sınıflayın
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin;

01-09

11-17

Standart altbölümler
7.80.1-78p.9'da belirtildiği gibi l.Tablodan notasyon. 
Örneğin İcra 078 

Genel ilkeler ve müzikal biçimler 
Genel ilkeler

l'e, 781.1,-781.7 arasında 78Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin rock müzik 166, rock müzik provaları 
166144

Müzikal biçimler

Kapsamlı eserleri 782'de sınıflayın



.109 2

♦Dramatik vokal biçimler *Operalar
Sesin türü ya da vokal grup ne olursa olsun
Operalar ve ilgili biçimler: Bir diyalog olsa da olmasa da, eylemin ağırlıklı 
olarak müzik içinde olduğu müzikal vokal biçimler
Örnek: Çocuk operaları
Konser versiyonlarını burada sınıflayın
Dramatik vokal biçimlerin sahnelenmeleri 792.5'e alındı

Bkz. Kılavuz 792.5 ile 782.1

Dramatik vokal biçimlerle, operalarla ilgili kişiler
Opera ve resital şarkıcısı olarak iki alanda da tanınan şarkıcıların, 
esas olarak opera müziği şefi olarak tanınan orkestra şeflerinin 
biyografilerini burada sınıflayın
Esas olarak resital şarkıcısı olarak tanınan şarkıcıların 
biyografilerini 782.42168092'de, hem opera hem de orkestra 
müziği şefi olarak tanınan orkestra şeflerini 784.092'de sınıflayın

Avrupa operası
Bu numarayı, sadece, diğer bütün kaynaklardan operalara karşıt 
olarak Avrupa operasını ele aldığını vurgulayan eserler için 
kullanın

♦Operetler

♦Singspiel'ler

♦Müzikal oyunlar
Eylemin esas olarak müziğin dışında olduğu müzikal vokal biçimler 
Örnek: balad operaları, müzikaller, revüler 

Maskeli oyunlar için 782.15'e bkz.

♦Maskeli oyunlar

♦Dramatik olmayan vokal biçimler
Dini olmayan biçimler için 782.4'e bkz.

♦Kutsal vokal biçimler
Belirli kutsal vokal biçimler için 782.23-782.29'a bkz.

.109 4

.12

.13

.14

.15

.2

.22

> 782.23-782.29 Belirli kutsal vokal biçimler
Kapsamlı eserleri 782.22'de sınıflayın 

Törenler için 782.3'e bkz.

.23 *Oratoryolar
Örnek: Passion'lar

*782.1-782.4'de belirtildiği gibi ekleyin



.24

.25

.26

.265

.27

.28

.29

.292

.294

.295

.296

.297

.298

*Büyük ölçekli vokal eserler ^Kantatlar
Kantatlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Oratoryolar için 782.23'e, dinsel olmayan kantatlar için 782.48'e bkz.

*Kutsal şarkılar
Örnek: ABD zencilerine özgü ilahiler
*Küçük ölçekli kutsal vokal formları burada sınıflayın
Şarkılara ilahi adı verilmişse 782.27'de; karol (neşeli şarkı) adı verilmişse 
782.28'de; diğerlerini burada sınıflayın

Motetler (kilisede müzik eşliği olmaksızın okunan çok sesli ilahi) için 
782.26’ya; ilahiler için 782.27’ye; karoller için 782.28'e bkz.

*Motetler
*Anthemler (şükran ve sevinç ilahileri)

*îlahiler
Müziksiz ilahi metinlerini 245, müziksiz ilahilerle ilgili kapsamlı eserleri 
264.2'de sınıflayın

Karoller için 782.28'e bkz.

*Karoller
*Ayin biçimleri

*Şarkı (tilavet)
Cevaplar, örneğin münacatlar, nakaratlar, onaylar dahil
Plainsong'u (eski tarz bir kilize müziği) burada sınıflayın
Gregöryen şarkıyı 782.3222'de, Anglikan şarkıyı 782.3223'de 
sınıflayın

782.294-782.298 Belirli metinler 
Kapsamlı eserleri 782.29'da sınıflayın 

*Mezmurlar kitabı 
*lncil metinleri

Örnek: İsa'nın öğrettiği dua, aminler, mezmurların bestelenmiş şekli 
Mezmurlar için 782.294'e bkz.

*lncil'den olmayan metinler
Aşai Rabbani (Katolik kiliselerde ekmek ve şarabın takdisi ayinine 
özgü müzik) bölümlerini 782.323'de sınıflayın

*Tropeler (Metne ekler)
Törenlere ek olarak

Törensel drama için 782.298'e bkz.

^Törensel drama



.32

.322

*Törenler (Ayinler ve dualar)
Belirli dinlere ait yazılı metinlerin müzikal biçimleri
Belirli bir din tarafından kullanılan metinleri dinle birlikte sınıflayın. Örneğin
bir Hıristiyan kilisesinin törenleri ve ayinleri 264

^Hıristiyan törenleri

Belirli mezheplere ait törenler
Temel numara olan 782.322'ye, V.Tablo'dan 21-28 notasyonu arasında 
—2'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Metodist törenler için 
müzik 782.3227; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-009 Standart altbölümler
780.1-780.9'da belirtildiği gibi 1. Tablodan 
notasyon. Örneğin Metodist törenler için müzik 
icrası 782.32270078 

01-07 Genel ilkeler
O'a, 781.1-781.7 arasında 78 Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Metodist Paskalya Pazarı törenleri 
için müzik 782.32270727, Metodist Paskalya Pazarı 
törenleri için müzik besteleme 782.3227072713 

08 Müzikal biçimler
08'e 784.182-784.189 arasında 784.18’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Metodist törenler için 
prelüdler 782.322708928, Metodist törenler için 
prelüd bestelenmesi 782.32270892813

Belirli mezheplerin ayinlerini 782.323-782.326'da sınıflayın

.323

.323 2

.323 5

.323 8

782.323-782.326 Belirli ayinler
Kapsamlı eserleri 782.32'de sınıflayın

*Aşai Rabbani (Komünyon töreni)
Bu numara Aşai Rabbani'nin (Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın 
takdis ayini ve bu ayine özgü müzik) hem genel hem de özel 
şekillerini içeren müzik için kullanılır. 1350'den günümüze kadar 
yazılan ayin müzikleri genelle sınırlıdır ve bu nedenle 782.3232'de 
sınıflanır. En önemli istisna 782.3238'de sınıflanan cenaze (requiem) 
müziğidir. Aşai Rabbani'nin belirli bir bölümü, örneğin "gradual" için 
yapılmış müzikler 782.3235'te sınıflanır

*Aşai Rabbani'nin genel müziği
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei'yi içerir
Cenaze (requiem) töreninin genel müziğini 782.3238'de sınıflayın

*Aşai Rabbani'nin özel müziği
Introit, gradual, tract, sequence, offertory, communion'u içerir 
Cenaze (requiem) töreninin özel müziğini 782.3238'de sınıflayın 

*Cenaze töreni
*782.1-782.4'de belirtildiği gibi ekleyin



.324 *Kutsal ibadet
Sabaha karşı (matins), sabah erken (lauds), sabah ilk dua(prime), 
kuşluk (terce), öğlen (sext), ikindi (none), akşam (vespers), gece son 
dua (compline) dualarını içerir

Sabah duası için 782.325'e, akşam duası için 782.326'ya ayrıca 
bkz.

.325 *Sabah duası
Örnek: Anglikan kilisesinin sabah duaları

.326 *Akşam duası
Örnek: Anglikan kilisesinin akşam duası

.33 *Klasik (Yunan ve Roma) ve Germanik dinlerin törenleri

.34-.39 Diğer belirli dinlerin törenleri
Temel numara olan 782.3'e, 7.Tablq|dan 294-299 notasyonu arasında 
—29'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Yahudi ibadeti için müzik 
782.36; sonra aşağıdaki gibi ekleme yapın:

001-009

01-07

08

.4

.42

.421 680 92

.43

.47

.48

Standart altbölümler
l.Tablo’dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi 
notasyon. Örneğin Yahudi ibadeti için müzik icraları 
782.360078 

Genel ilkeler
O'a, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Yahudi ilkbahar törenleri için müzik 
782.3605242, Yahudi ilkbahar törenleri için müzik 
besteleri 782.360524213 

Müzikal form
08'e, 784.182-784.189 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Yahudi ibadeti için 
prelüdler (giriş müziği, fasıl) 782.3608928, Yahudi 
ibadeti için prelüd besteleri 782.360892813

*Dünyevi biçimler 
*Şarkılar

Şarkılar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kutsal şarkılar için 782.25'e bkz.

Sanat şarkılarıyla ilgili kişiler
Esas olarak resital (konser) şarkıcısı olarak tanınan 
şarkıcıların biyografilerini burada sınıflayın
Hem opera hem de resital şarkıcısı olarak tanınan 
şarkıcıların biyografilerini 782.1092'de sınıflayın

*Şiirden kaynaklanan biçimler *Madrigaller (kısa gazel; çoğunlukla 
çalgısız olarak çeşitli perdelerde birkaç sesle söylenen şarkı)

Örnek: Frottole, ballettier, şansonlar, baladlar

*Şarkı dizileri
*Dünyevi kantatlar (kısa bir oratoryoyu andıran beste)



782.5-782.9 Vokal icracılar
t ile belirtilen her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

01- 09 Standart altbölümler
l .Tablodan 780.1-781.9'da belirtildiği gibi notasyon. 
Örneğin gösteriler 078 

1 Genel ilkeler ve müzikal biçimler 
11-17 Genel ilkeler

l’e, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin rock müziği 166, rock müziği provaları 166144 

18 Müzikal biçimler
18'e, 784.182-784.18.9 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin da capo (baştan tekrar) biçimi 
1822, da capo biçiminde beste 182213 
Dramatik vokal biçimleri 782.1'de sınıflayın

Dramatik olmayan vokal biçimler için 2-4'e bkz.
2- 4 Dramatik olmayan vokal biçimler

782.2-782.4 arasında 782'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin dünyevi kantatlar 48

Belirli vokal topluluklarının vokal biçimlerinin notaları ve partisyonlan için
782.5-782.9'u kullanın. Belirli vokal topluluklarının vokal biçimleriyle ilgili 
bilimsel incelemeler ve bunların kayıtları için 782.1-782.4'ü kullanın. Belirli 
bir topluluk ya da biçim için gösteri tekniklerini topluluk ya da biçimle 
birlikte sınıflayın. Örneğin koro müziği için nefes alma teknikleri 782.5148, 
opera için nefes alma teknikleri 782.1148
Kapsamlı eserleri 782'de sınıflayın

tKarışık sesler
Koro müziğini, hem koro hem de belirli bir sese özgü şarkıların eşit ağırlıkta 
icrasını amaçlayan müziği, solo parçalar içeren koro müziğini, aynı perdedeki 
ahenkli sesleri burada sınıflayın

Belirli bir sese özgü şarkılar için 783.1 'e bkz.

.66

.67

.68

.7

.76

.77

.78

.79

782.6-782.9 Ses türleri
Kapsamlı eserleri 782'de sınıflayın

tKadın Sesleri
Kadın ya da çocuk seslerine eşit ağırlık verilmiş müziği burada sınıflayın 
Çocuk sesleri için müziği 782.7'de sınıflayın 

tSoprano (Tiz) sesler 
tMezzo-soprano sesler
tKontralto (alto: en pes kadın ya da çocuk) sesler 

tÇocuk sesleri
Kadın ya da çocuk seslerine eşit ağırlık verilmiş müziği 782.6'da sınıflayın 

tSoprano (Tiz) sesler 
tMezzo-soprano sesler
tKontralto (alto: en pes kadın ya da çocuk) sesleri 
tDeğişken sesler



.8

.86

.87

.88

.89

.9

.96

.97

.98

tErkek sesleri
tTiz ve alto sesler

Kontrtenor, falsetto, castrato sesleri burada sınıflayın 

tTenor sesler 
tBariton sesler 
tBas sesler 

tDiğer ses türleri
tKonuşma sesleri (Koro konuşması)
tResitatif (Konuşur gibi söylenen müzik parçası)
tlshk

783 Tek ses için müzik Ses
Tek sesli belirli türler ve topluluklar için yapılan vokal biçimlerin notaları ve 
partisyonları için 783 u kullanın. Tek sesli belirli türler ve topluluklar için yapılan 
vokal biçimler hakkındaki bilimsel incelemeler ve kayıtlar için 782.1,782.4'ü 
kullanın.Tek sesli belirli bir tür ya da topluluk ya da belirli bir biçim için icra 
tekniklerini tür, topluluk ya da biçim ile birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir sese 
özgü şarkılar için nefes alma teknikleri 783.1148, opera için nefes alma teknikleri 
782.1148

ÖZET
783.001-.009 Standart altbölümler

.01-.09 [Genel ilkeler ve müzikal biçimler]

.1 Birleşim içinde tek sesler

.2 Solo ses

.3 Tiz ses

.4 Orta ses

.5 Pes ses

.6*.8 Kadın, çocuk, erkek sesi

.9 Diğer ses tipleri

.001-.009 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin tek ses 
için müzik icraları 783.0078

.01-.07 Genel ilkeler
Temel nuniara olan 783.0'a, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tek ses için yurtseverlik müziği 783.0599, tek ses için 
yurtseverlik müziğinde ritm 783.05991224

.08 Müzikal biçimler
Temel numara olan 783.08'e, 784.182-784.189 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tek ses için vals biçiminde vokal müzik 
783.08846

Dramatik vokal biçimler için 782.l'e; dramatik olmayan vokal 
biçimler için 783.09'a bkz.

t782.5-782.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.09 Dramatik olmayan vokal biçimler
Temel numara olan 783.09’a, 782.2-782.4 arasında 782'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin tek ses için karoller (neşeli şarkılar, halk 
şarkıları) 783.0928

.1 Birleşim içinde tek sesler
Belirli bir sese özgü şarkıları burada sınıflayın
Koro veya bir sese özgü şarkı icralarının eşit ağırlıkta yer aldığı müziği 
782.5'de sınıflayın

. 101 -. 109 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin bir sese 
özgü şarkıların icrası 783.1078

. 11 Genel ilkeler ve müzikal biçimler

.111-.117 Genel ilkeler
Temel numara olan 783.1 l'e, 781.1-781.7 arasında 781’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bir sese özgü yurtseverlik şarkıları 
783.11599, bir sese özgü yurtseverlik şarkılarının provası 
783.11599144

.118 Müzikal biçimler
Temel numara olan 783.118'e, 784.182-784.189 arasında 784.18'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bir sese özgü vals biçimindeki 
şarkılar 783.118846, bir sese özgü vals biçimindeki şarkıların provası 
783.118846144

Dramatik vokal biçimler için 782.l'e; dramatik olmayan vokal 
biçimler için 783.119'a bkz.

.119 Dramatik olmayan vokal biçimler
Temel numara olan 783.119'a, 782.2-782.4 arasında 782'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin birleşim içinde tek sesler için karoller 
(neşeli şarkılar) 783.11928

783.12-783.19 Büyüklüğüne göre topluluklar
t ile belirtilen her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın;

01- 09 Standart altbölümler
l.Tablo’dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. 
Örneğin gösteriler 078 

1 Genel ilkeler ve müzikal biçimler 
11-17 Genel ilkeler

l 'e, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin rock müziği 166, rock müziği provaları 166144 

18 Müzikal biçimler
18'e, 784.182-784.189 arasında 784.18’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin da capo (baştan tekrar) biçimi 
1822, da capo biçiminde beste 182213 
Dramatik vokal biçimleri 782.1'de sınıflayın

Dramatik olmayan vokal biçimler için 2-4'e bkz.
2- 4 Dramatik olmayan vokal biçimler

782.2-782.4 arasında 782'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
dünyevi kantatlar 48

Kapsamlı eserleri 783.1'de sınıflayın 

575



.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

tîkililer (Düet) 

tÜçlüler (Trio) 

tDörtlüler (Kuartet) 

tBeşliler (Kentet) 

tAltılılar (Sekstet) 

tYedililer (Septet) 

tSekizliler (Oktet)

tDokuzlular (Nonet) ve daha büyük gruplar

783.2-783.9 Solo sesler
$ ile belirtilmiş her altbölüme 783.12-783.19'daki tablodan 01-4 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin dünyevi kantatlar 48
Kapsamlı eserleri 783.2'de sınıflayın

$Solo ses
Tek ses türleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Belirli tür tek sesleri 783.3-783.9'da sınıflayın

> 783.2-783.9 Solo seslerin belirli türleri
Kapsamlı eserleri 783.2'de, topluluklardaki tek sesleri 783.12-783.19'da 
sınıflayın

.3 $Tiz ses
Kadın soprano sesini 783.66'da; çocuk soprano sesini 783.76’da; erkek tiz sesi 
ve pes sesini 783.86'da, tenor sesini 783.87'de sınıflayın

.4 $Orta ses
Kadın mezzo-soprano sesini 783.67'de; çocuk mezzo-soprano sesini 
783.77'de; bariton sesini 783.88'de sınıflayın

.5 tPes ses
Kadın kontralto sesini 783.68'de; çocuk kontralto sesini 783.78'de; bas sesini 
783.89'da sınıflayın

t783.12-783.19’da belirtildiği gibi ekleyin 
t783.2-783.9’da belirtildiği gibi ekleyin



.6-.8

.9

.96

.97

.98

.99

Kadın, çocuk, erkek sesi
Temel numara olan 783'e, 782.6-782.8 arasında 782'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin bas ses 783.89

$Diğer ses türleri

^Konuşma sesi

^Reçitatif (Konuşur gibi söylenen müzik parçası) 

tlshk

tSes çalgıları
Örnek: Didjeridu, mirliton (kazoo)
Ses gizleyiciler (sesi üretmek için insan sesine bağımlı olan sempatik-bir 
sesin etkisiyle titreşen bir cismin çıkardığı seda- çalgılar) ve gürültü (ses 
yükseltici) aygıtları dahil

784-788 Çalgılar ve onların müziği
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

784

01-09 Standart altbölümler
l.Tablodan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin 
icralar 078

Bkz. Kılavuz 784-788; Ekleme tablosu 092 
1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar 
11-17 Genel ilkeler

l'e, 781.1-781.7 arasında 78 Ti izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin icra teknikleri 143

Çalgı çalma teknikleri için 193'e bkz.
18-19 Müzikal biçimler ve çalgılar

l'e, 784.18-784.19 arasında 784. Ti izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin sonat biçimi için 183, çalgı çalma teknikleri için 193

Kapsamlı eserleri 784'de sınıflayın

Çalgılar ve çalgı toplulukları ve onların müziği
Belirli çalgılar ve onların müziği için 786-788’e bkz.

Belirlenmemiş melodik çalgı için müzik için ayrıca 787'ye bkz.

ÖZET
784.01-.09 Standart altbölümler

.1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar

.2 Tam (senfonik) orkestra

.3 Oda orkestrası

.4 Hafif orkestra

.6 Klavyeli, mekanik, elektronik, vurmalı çalgılardan oluşan bandolar

.7 Telli çalgılardan oluşan orkestralar

.8 Üflemeli çalgılardan oluşan bandolar

.9 Pirinç üflemeli çalgılardan oluşan bandolar



.01-.09 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin icralar 078

.1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar

ÖZET 
Genel ilkeler 
Müzikal biçimler 
Çalgılar (Enstrümanlar)

Genel ilkeler
Temel numara olan 784.l'e, 781.1 -781.7 arasında 78Ti izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin icra teknikleri 784.143

Çalgı çalma teknikleri için 784.193'e hkz.

.18 tMüzikal biçimler

ÖZET
Genel müzikal biçimler

784.11-.17
.18
.19

.11-.17

784.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189

.182

.182 2

.1823

.1824

.1825

.1826

.1827

Sonat biçimleri
Senfoni biçimleri
Süit ve ilgili biçimler
Konçerto biçimleri
Konturpuan biçimleri
Dans biçimleri
Diğer enstrümantal biçimler

tGenel müzikal biçimler
tîkili, üçlü, da capo (baştan tekrarh) biçimler

tStrofik biçim (eski Yunan'da koro üyelerinin sağdan sola doğru 
hareket ederek okudukları şiir parçası)

tRondo biçimleri
Örnek: Sonat-rondo biçimi 

tÇeşitleme biçimleri
Örnek: Tema ve çeşitlemeler 

tParaphrase biçimleri (açıklama, tefsir)
Müzikal parodiler dahil

tGround bass biçimleri (müzikte en kalın sesle tekrarlanan melodi) 
(Ostinato biçimleri)

Örnek: Chaconne, passacaglia

> 784.183-784.189 Enstrümantal biçimler
Kapsamlı eserleri 784.18’de sınıflayın 

t781.2-781.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.183 t Sonat biçimleri
Sonat-rondo biçimini 784.1824'de sınıflayın 

.183 2 tSonatin (sonatçık) biçimi

.184 t Senfoni biçimleri
Örnek: Sinfonietta, senfonik şiir 

. 184 5 tSinfonia concertante biçimi

.185 t Süit ve ilgili biçimler
Örnek: Cassation

. 185 2 tDivertimento biçimi

. 185 4 tPartita biçimi

.1856 t Serenat biçimi

.185 8 tSüit biçimi

.186 t Konçerto biçimleri
Bu altbölümü bütün orkestra ile birlikte solo çalgılardan çok sadece 
konçerto biçimleri için kullanın. Örneğin üflemeli bandolar için 
konçerto biçimleri 784.8186, Bartok'un Orkestra için Konçertosu 
784.2186
Örnek: Kadenz (cadenza), konçertante (concertante)
Konçerto ile ilgili kapsamlı eserleri 784.23'de sınıflayın 

. 186 2 tKonçertino biçimi

.187 t Konturpuan biçimleri

.187 2 tFüg biçimi

.1874 tÖzgün (Invention) biçim

. 187 5 t Şarkı (Canzona) biçimi

.187 6 tFantazi ve "ricercar" biçimleri
Örnek: Innomine, tiento 

.187 8 tKanon biçim

.188 t Dans biçimleri

.1882 t Avrupa kökenli dans biçimleri
Örnek: Galliard, saltarello

Klasik süit biçimindeki danslar için 784.1883'e; ondokuzuncu 
ve daha sonraki yüzyıllarda Avrupa kökenli dans biçimleri 
için 784.1884'e bkz.

.188 23 tPavane (16. yy'da sevilen bir dans) biçimi

.188 3 tKlasik süit formu dansları

Örnek: Gavotte, siciliano 
.188 35 tMinuet biçimi



.188 4 tOndokuz ve daha sonraki yüzyıllara ait Avrupa kökenli dans
biçimleri

Örnek; Galop, mazurka, polonez
. 188 44 t Polka biçimi
.188 46 t Vals biçimi
.188 5 t Asya kökenli dans biçimleri
.188 6 t Afrika kökenli dans biçimleri
.188 7 tKuzey Amerika kökenli dans biçimleri

Örnek: Cakewalk (Amerikan zencilerinin yaptığı bir dans), 
hoedown (halk dansları)

Güney Amerika kökenli dans biçimleri için 784.1888'e hkz. 
.188 8 tGüney Amerika kökenli dans biçimleri

Örnek; Rumba, samba 
.188 85 tTango biçimi
.1889 tPasifik Okyanusu adaları ve dünyanın diğer kısımlarından gelen dans

biçimleri

.189 t Diğer enstrümantal biçimler
Küçük ölçekli ve özellikli enstrümantal biçimleri burada sınıflayın

.189 2 tGiriş (taksim, fasıl) biçimleri
Başka müziklerin ya da başka etkinliklerin öncesinde çalman 
müzik

. 189 24 tFanfar (nefesli çalgıların hep birlikte çaldıkları çoşkun parça)
biçimi

.189 26 tUvertür biçimi

.189 28 tPrelüd biçimi

.189 3 t Ara (ara nağme) biçimler
Diğer etkinliklerin arasında ya da onlardan sonra çalınan müzik
Örnek: intermezzo (fasılları birleştiren müzik parçası), interlüd 
(ara faslı), postlüd (kilise ayini sonunda özellİKİe orgla çalınan 
parça), "voluntary" (kilisede ayin başlamadan önce veya bittikten 
sonra org solosu)
Rastlantısal dramatik müziği 781.552'de sınıflayın 

.189 4 tDoğaçlama (emprovize) ya da virtüöz nitelikli müzik formları
Örnek: Arabesk, empromptü 

. 189 45 tRapsodi biçimi

. 189 47 tTokata biçimi

.189 49 t Artistik etüd biçimi

.189 6 tRomantik ve tanımlayıcı biçimler
Örnek: Baladlar, meditasyon, sözsüz şarkılar 

. 189 64 tHüzünlü (ağıt, mersiye) biçim

.189 66 tNoktüm (tatlı ve duygulu, geceye özgü) biçimi

. 189 68 tRomans biçimi



.1897 t Marş biçimi

. 189 9 t Vokal müzikten türetilen biçimler

. 189 92 tKutsal müzikten türetilenler
Örnek; Koral (ilahi) prelüd
Ayine ilişkin biçimlerden türetilen enstrümantal biçimleri 
784.18993'de sınıflayın

. 189 925 tKoral biçim

. 189 93 t Ayine ilişkin biçimlerden türetilen

.19 Çalgılar
Belirli çalgılar için 786-788'e hkz.

. 190 28 Yardımcı teknikler ve işlemler
Tanım ve tasarımı 784.1922'de, yapımı 784.1923'de sınıflayın 

[.190 287] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 784.1927'de sınıflayın 

[. 190 288] Bakım ve onarım
Kullanmayın; 784.1928'de sınıflayın

[.190 94-. 190 99] Modem dünyanın belirli kıtaları, ülkeleri, yerlerine göre tarihi
ve coğrafi ele alışlar

Kullanmayın; 784.194-784.199'da sınıflayın

. 192 Belirli teknikler ve işlemler

.1922 Tanım ve tasarım

.1923 Yapım
Makinayla yapımı 681.8’de sınıflayın 

. 192 7 Test, ölçüm, sınama

. 192 8 Bakım, akord, onarım
Akordetme dahil

.193 t Çalgı çalma teknikleri
İcra teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri 784.143'de sınıflayın 

. 193 2 tSuskunluk ve rezonans (tınlama)

. 193 4 tNefesli müzik aletlerinin ağza yerleştirmesi
Örnek: Dudak çalışması, dil çalışması 

.193 6 t Kol teknikleri

. 193 62 tÖnkol (dirsekle bilek arasındaki kısım) teknikleri

.193 64 tBilek teknikleri



.193 65

.193 66 

.193 67 

.193 68

.193 69 

.193 8

tEl teknikleri
Sol el teknikleri için 784.19366'va; sağ el teknikleri için 
784.19367'yehkz. '

tSol el teknikleri

tSağ el teknikleri

t Parmak teknikleri
Örnek: Dokunma, parmaklama, titretme 

t Yay kullanma teknikleri 

tAyak teknikleri
Örnek; Pedal kullanma

. 194-. 199 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 784.19'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın çalgıları 784.1943

.2 *Tam (senfonik) orkestra
Orkestra bileşimleri, orkestra veya oda icrası eşit ağırlıkta amaçlanarak 
yapılmış müziği burada sınıflayın

Diğer orkestra bileşimleri için 784.3-784.9'a; oda müziği için 785'e hkz. 

.209 2 Tam (senfonik) orkestralarla ilgili kişiler
Hem opera hem de orkestra müziği yönetmesiyle tanınan 
orkestra şeflerinin biyografilerini burada sınıflayın
Ağırlıkla opera orkestra şefi olarak tanınan orkestra şeflerinin 
biyografilerini 782.1092'de sınıflayın

.22 *Vokal bölümleri olan orkestra

.23 *Bir ya da daha fazla solo çalgı ile orkestra
Konçertolar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Birden fazla solo çalgı ile orkestra için 784.24'e; bir solo çalgı ile 
orkestra için 784.25'e hkz.

.24 *Birden fazla solo çalgı ile orkestra
Örnek: Büyük konçertolar (concert! gross!)

.25 *Bir solo çalgı ile orkestra
Solo konçertolar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Belirli solo çalgılar için 784.26-784.28'e hkz.

.26-.28 Orkestra eşliğinde belirli solo çalgılar
Temel nuniara olan 784.2'ye, 786-788 arasında 78'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin solo piyano ile orkestra 784.262; örneğin solo 
piyano ile prova orkestrası 784.262144

*784-788’de belirtildiği gibi ekleyin



> 784.3-784.9 Diğer orkestra bileşimleri ve topluluklar (bandolar)
t ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

01-09 Standart altbölümler
l .Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. 
Örneğin icralar 078

1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar
11-17 Genel ilkeler

l'e, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kutsal müzik 17, kutsal müzik provası 
17044

18-19 Müzikal biçimler ve çalgılar
l'e, 784.18-784.19 arasında 784.Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin vals formu 18846, yay kullanma 
teknikleri 19369

2 Başrol sesleri, çalgılar, topluluklar
2'ye, 782-788 arasında 78'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin flütler 2832

Orkestra bileşimleri ve topluluklar (bandolar), topluluklar (bandolar) ile ilgili 
kapsamlı eserleri 784; orkestra bileşimleri ile ilgili kapsamlı eserleri 784.2'de 
sınıflayın

.3 tOda orkestrası
Oda müziği için 785'e hkz.

.4 tHafif orkestralar
Salon orkestralarını burada sınıflayın

.44 tOkul orkestraları

.46 tOyuncak çalgılardan oluşan orkestralar

.48 tDans orkestraları

.6 tKlavyeli, mekanik, elektronik, vurmalı çalgılardan oluşan bandolar

.68 tVuımalı çalgılardan oluşan bandolar
Ritm bandolarını burada sınıflayın

.7 tTelli çalgılardan oluşan orkestralar

.8 tÜflemeli çalgılardan oluşan bandolar
Tahta ve pirinç üflemeli çalgılar ya da her ikisinden oluşan topluluklar 

Pirinç üflemeli çalgılardan oluşan topluluklar için 784.9'a bkz.

.83 tResmi geçit bandoları

.84 tAskeri bandolar

.89 tTahta üflemeli çalgılardan oluşan bandolar

.9 tPirinç üflemeli çalgılardan oluşan bandolar



785 Her bölüm için sadece bir tek çalgının bulunduğu 
topluluklar

Oda müziğini burada sınıflayın
Klavyeli bir çalgı ya da başka bir eşlikle solo melodi çalgısı için yapılmış eserleri 
786-788'de sınıflayın

785.001-.009
.01-.09
,1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.001-.009

ÖZET
Standart altbölümler 

[Genel ilkeler, müzikal biçimler, çalgılar]
Büyüklüklerine göre topluluklar
Klavyeli çalgılardan oluşan topluluklar
Elektrofonsuz ve vurmalı ve klavyeli topluluklar
Klavyesiz topluluklar
Klavyesiz ve vurmalı topluluklar
Klavyeli, elektrofonla, vurmalı topluluklar
Telli çalgı toplulukları Yaylı telli çalgı toplulukları
Tahta üflemeli çalgı toplulukları
Pirinç üflemeli çalgı toplulukları

Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9’da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin oda 
müziği icraları 785.0078

.01-.07

.08-.09

.1

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

Genel ilkeler
Temel numara olan 785.0’a, 781.1-781.7 arasında 781'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin icra teknikleri 785.043

Çalgı çalma teknikleri için 785.093'e hkz.

Müzikal biçimler ve çalgılar
Temel numara olan 785.0'a, 784.18-784.19 arasında 784.1'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin vals biçimi 785.08846, çalgı çalma teknikleri 
785.093

Büyüklüklerine göre topluluklar
Bu koşullar 785’de uygulandığında, sadece vurmalı çalgıların devreye girmesi 
halinde çalgı sayısını gösterir; bu durumda, vurmalı çalgılar topluluktaki 
icracı sayısını belirtir

^İkililer (Düet)
*Üçlüler (Trio)
*Dörtlüler (Kuartet)
^Beşliler (Kentet)
*Altılılar (Sekstet)
*Yedililer (Septet)
*Sekizliler (Oktet)
*Dokuzlular (Nonet) ve daha büyük topluluklar

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



785.2-785.9 Belirli tür topluluklar
t ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

01 -09 Standart altbölümler
l .Tablo'dan 780.1-780.9’da belirtildiği gibi notasyon. 
Örneğin icralar 078

1 Genel ilkeler, müzikal biçimler, topluluğun büyüklüğü
11-17 Genel ilkeler

l’e, 781.1-781.7 arasında 78 Ti izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin kutsal müzik 17, kutsal müziğin yönetimi 17045 
Karma topluluklar için enstrümantal tekniği 784.193, 
belirli çalgılar için enstrümantal tekniği 786-788'de 
sınıflayın. Örneğin kemanlar için yay kullanma teknikleri 
787.219369

18 Müzikal biçimler
18'e, 784.182-784.18.9 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin vals biçimi 18846

19 Topluluğun büyüklüğü
19'a 785.12-785.19 arasında 785.l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sekizliler 198

Kapsamlı eserleri 785'de sınıflayın

.22

.23

.24

.25

785.2-785.5 İki ya da daha fazla çalgı grubundan oluşan topluluklar
Kapsamlı eserleri 785'de sınıflayın

tKlavyeli çalgılardan oluşan topluluklar
Elektrofonsuz ve vurmalı ve klavyeli çalgılardan oluşan topluluklar için 
785.3'e hkz.

tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, klavyeli topluluklar 

tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, klavyeli topluluklar 

tTahta üflemeli, telli, klavyeli topluluklar 

tPirinç üflemeli, telli, klavyeli topluluklar
t785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.26 tTahta üflemeli ve klavyeli topluluklar
iki ya da daha fazla tahta üflemeli çalgı

Bir tahta üflemeli ve klavyeli çalgıdan oluşan topluluklar için ayrıca 
788.2'ye hkz.

.27 tPirinç üflemeli ve klavyeli topluluklar
İki ya da daha fazla pirinç üflemeli çalgı

Bir pirinç üflemeli ve klavyeli çalgıdan oluşan topluluklar için ayrıca 
788.9’a hkz.

.28 tTelli ve klavyeli topluluklar
iki ya da daha fazla telli çalgı

Bir telli ve klavyeli çalgıdan oluşan topluluklar için ayrıca 787'ye hkz. 

.29 tElektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.292 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, elektrofon, vurmalı, klavyeli
topluluklar

.293 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, elektrofon, vurmalı, klavyeli
topluluklar

.294 tTahta üflemeli, telli, elektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.295 tPirinç üflemeli, telli, elektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.296 tTahta üflemeli, elektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.297 tPirinç üflemeli, elektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.298 tTelli, elektrofon, vurmalı, klavyeli topluluklar

.299 tElektrofon ve klavyeli topluluklar

.299 2 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 3 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 4 tTahta üflemeli, telli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 5 tPirinç üflemeli, telli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 6 tTahta üflemeli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 7 tPirinç üflemeli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 8 tTelli, elektrofon, klavyeli topluluklar

.299 9 tElektrofon ve klavyeli topluluklar
İki ya da daha fazla elektrofon

Bir elektrofon ve klavyeli çalgıdan oluşan topluluklar için 
ayrıca 786.7'ye hkz.

.3 tElektrofonsuz ve vurmalı ve klavyeli topluluklar

.32 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.33 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, vurmalı, klavyeli topluluklar

t785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin



.34 tTahta üflemeli, telli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.35 tPirinç üflemeli, telli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.36 tTahta üflemeli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.37 tPirinç üflemeli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.38 tTelli, vurmalı, klavyeli topluluklar

.39 tVurmalı ve klavyeli topluluklar

.4 tKIavyesiz topluluklar
Klavyesiz çalgıların bulunmadığı ve vurmalı çalgıların bulunduğu 
topluluklar için 785.5'e bkz.

.42 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli topluluklar

.43 tTahta ve pirinç üflemeli çalgılar toplulukları

.44 tTahta üflemeli ve telli topluluklar

.45 tPirinç üflemeli ve telli topluluklar

.46 tElektrofonlu topluluklar

.462 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, elektrofonla topluluklar

.463 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, elektrofonla topluluklar

.464 tTahta üflemeli, telli, elektrofonla topluluklar

.465 tPirinç üflemeli, telli, elektrofonla topluluklar

.466 tTahta üflemeli ve elektrofonla topluluklar

.467 tPirinç üflemeli ve elektrofonla topluluklar

.468 tTelli ve elektrofonla topluluklar

.5 tKIavyesiz ve vurmalı topluluklar

.52 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, vurmalı topluluklar

.53 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, vurmalı topluluklar

.54 tTahta üflemeli, telli, vurmalı topluluklar

.55 tPirinç üflemeli, telli, vurmalı topluluklar

.56 tTahta üflemeli ve vurmalı topluluklar

.57 tPirinç üflemeli ve vurmalı topluluklar

.58 tTelli ve vurmalı topluluklar

.59 tElektrofonlu ve vurmalı topluluklar

.592 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, telli, elektrofonla, vurmalı
topluluklar

.593 tTahta üflemeli, pirinç üflemeli, elektrofonla, vurmalı topluluklar

.594 tTahta üflemeli, telli, elektrofonla, vurmalı topluluklar



.596

.597

.598

.599

tPirinç üflemeli, telli, elektrofonlu, vurmalı topluluklar 

tTahta üflemeli, elektrofonlu, vurmalı topluluklar 

tPirinç üflemeli, elektrofonlu, vurmalı topluluklar 

tTelli, elektrofonlu, vurmalı topluluklar 

tElektrofonlu ve vurmalı topluluklar

785.6-785.9 Sadece bir tür çalgı grubundan oluşan topluluklar
785.6-785.9 arasındaki başlıklara "sadece bir tür" ifadesinin eklenmesi, 
altbölümleri çalgı aileleriyle değil tek tek çalgılarla sınırlamaktadır. Örneğin 
genellikle iki keman, bir viyola ve bir çellodan oluşan telli dörtlüleri, 
785.72194 keman dörtlüleri içinde değil, 785.7194 telli dörtlüler içinde 
sınıflanır
Çalgıyı belirtmek için 786-788'den ekleme yaparken, sadece çalgı için verilen 
notasyonu ekleyin; ekleme talimatlarının başındaki nota göre davranmayın. 
Çalgıyı belirttikten sonra 785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin, 19 
notasyonunu topluluğun büyüklüğünü belirtmek için kullanın. Örneğin, 
785.7194 yaylı dörtlüler demektir, (yani dipnottaki talimatlar izlenirse ortaya 
çıkacak olan anlam gibi) Avrupalı yaylı çalgılar değil. AvrupalI yaylı dörtlüler 
için doğru numara 785.7194094'tür
Kapsamlı eserleri 785'de sınıflayın

tKlavyeli, elektrofonlu, vurmalı topluluklar

Klavyeli topluluklar
Temel numara olan 785.6'ya, sadece çalgı için 786.2-786.5 arasında 786'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin piyano toplulukları için müzik 
785.62; sonra 785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin iki piyano 
için müzik 785.62192

tElektrofonlu topluluklar
Elektrikle güçlendirilmiş ya da değiştirilmiş standart çalgıların belirli bir 
tür ya da grubundan oluşan toplulukları çalgı ya da çalgı grubuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin elektrikli gitar toplulukları 785.787

Tek icracı için elektronik müzik için ayrıca 786.7'ye hkz.

.673-.676 Sadece bir tür elektrofon çalgısından oluşan topluluklar
Temel numara olan 785.67'ye, sadece çalgı için 786.73-786.76 
arasında 786.7'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin synthesizer için 
müzik 785.674; sonra 785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin 
synthesizer altılıları 785.674196

.68 t Vurmalılardan oluşan topluluklar
Birden çok icracı içeren toplulukları burada sınıflayın; 785.1'deki 
nota bkz.

Tek icracı için vurmalı çalgı müziği için ayrıca 786.8'e hkz. 

t785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin

.6

.62-.65

.67



.7 tTelli çalgılardan oluşan topluluklar 
oluşan topluluklar

t Yaylı telli çalgılardan

.72-,79 Sadece bir tür telli çalgıdan oluşan topluluklar
Temel numara olan 785.7'ye, sadece çalgı için 787.2-787.9 arasında 787'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gitar için müzik 785.787; sonra
785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin gitar dörtlüleri 
785.787194 ^

.8 tTahta üflemelilerden oluşan topluluklar

.82-.88 Sadece bir tür tahta üflemeli çalgıdan oluşan topluluklar
Temel numara olan 785.8'e, sadece çalgı için 788.2-788.8 arasında 788'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin saksafon için müzik 785.87; sonra
785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin saksafon dörtlüleri 
785.87194

.9 tPirinç üflemelilerden oluşan topluluklar

.92-.99 Sadece bir tür pirinç üflemeli çalgıdan oluşan topluluklar
Temel numara olan 785.9'a, sadece çalgı için 788.92-788.99 arasında 
788.9'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin trombonlar için müzik 
785.93; sonra 785.2-785.9'da belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin trombon 
dörtlüleri 785.93194

> 786-788 Belirli çalgılar ve müzikleri
Solo çalgılar için müziği, eşlik eden çalgının ağırlığı açıkça ikinci 
derecedeyse başka bir çalgının eşliğinde solo çalgı için müziği burada 
sınıflayın
Modem bir çalgının atasına ait ayrı bir numara yoksa, onu da modem çalgıyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin, obua'mn atası olan ve kendine ait bir numarası 
olmayan "shawm", 788.52'de obuayla birlikte sınıflanır. Ancak gitarın atası 
olan "vihuela", 787.87'de gitarla birlikte değil, (kendi numarası olan) 
787.86'da sınıflanır.
Kapsamlı eserleri 784'de, oda müziğini 785'de, ses çalgılarını 783.99'da 
sınıflayın

786 *Klavyeli, mekanik, elektrofonik, vurmalı çalgılar
Klavyeli çalgılar, klavyeli telli çalgılar ile ilgili kapsamlı eserleri; tanımlanmamış 
klavyeli çalgılar için müziği burada sınıflayın

ÖZET
786.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

Piyanolar 
Klavsenler 
Harpsikordlar
Klavyeli üflemeli çalgılar Orglar 
Mekanik ve aeolyen (rüzgar gücüyle çalınan) çalgılar 
Elektrofonlar Elektronik çalgılar 
Vurmalı çalgılar
Davullar ve vurma etkisi için kullanılan araçlar

*784-788’de belirtildiği gibi ekleyin



.2

.28

.3

.4

.55

786.2-786.5 Klavyeli çalgılar
Kapsamlı eserleri 786'da, mekanik klavyeli çalgıları 786.66'da. klavyeli 
idyofonları 786.83'de sınıflayın

786.2-786.4 Klavyeli telli çalgılar
Kapsamlı eserleri 786'da sınıflayın

*Piyanolar

^Hazırlanmış piyanolar 

*Klavsenler 

*Harpsikordlar
Spinet'i (küçük piyano),virginal'i (16.-17. yy'a ait çembaloya benzer çalgı) 
burada sınıflayın

*Klavyeli üflemeli çalgılar *Orglar
Konçertinaları (akordiyona benzer küçük çalgı) 788.84'de, akordiyonları 
788.86'da sınıflayın

^Basınçlı havayla titreşen kamışlar yoluyla ses çıkaran orglar ve 
^gelişmiş orglar

Basınçlı havayla titreşen kamışlar yoluyla ses çıkaran orgların diğer 
adlan; Amerikan orgu, oda orgu, harmonyum (küçük org)

^Elektronik orglar
Klavyeli elektrofonlar ile ilgili kapsamlı e.serleri burada sınıflayın
Sesin geleneksel yollarla elde edildiği klavyeli bir çalgıyı, elektronik 
olarak güçlendirilmiş ve değiştirilmiş dahi olsa, çalgıyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin elektrikli piyano 786.2

Synthesizerlar için ayrıca 786.74'e hkz.

*Mekanik ve aeolyen (rüzgar gücüyle çalınan) çalgılar

> 786.64-786.68 Mekanik çalgılar
Kapsamlı eserleri 786.6'da sınıflayın

.64 *Mekanik vurmalı idyofonlar
Örnek: Mekanikleştirilmiş ziller, çeşitli tonlarda ses çıkaran çanlar 
Mekanik idyofonlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Mekanik mızraptı idyofonlar için 786.65'e hkz.

.65 ^Mekanik mızraplı idyofonlar
Örnek: Laternalar, semfoniyonlar 

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



.66 *Mekanik klavyeli çalgılar
İşlevsel klavye eklenmiş mekanik çalgılar 
Örnek: Piyanolalar (otomatik düzenekli piyanolar)
Mekanik üflemeli klavyeli çalgıları 786.68’de sınıflayın

.67 *Mekanik telli çalgılar
Mekanik telli klavyeli çalgıları 786.66'da sınıflayın

.68 *Mekanik üflemeli çalgılar
Örnek: "Fair organ" (otomatik org)

.69 *Aeolyen çalgılar
Rüzgar gücüyle harekete geçen çalgılar

.7 *Elektrofonlar *Elektronik çalgılar
Elektriksel olarak üretilen ya da değiştirilen seslerden oluşan müziği burada 
sınıflayın
Klavyeli elektrofonları 786.59'da; klavyeli çalgılar dışında elektriksel olarak 
güçlendirilmiş ya da değiştirilmiş standart çalgıları çalgıyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin elektrikli gitar 787.87

.73 *Tek sesli elektrofonlar
Bir defada sadece bir perde çıkarabilen elektronik ses üreticileri 
Örnek: "Ondes martenot", "theremins"

.74 *Synthesizer’lar
Elektronik müziği burada sınıflayın

Bantlar için 786.75'e; bilgisayarlar için 786.76'ya hkz.

.75 Bantlar
Somut müziği (musique concrete, concrete music) burada sınıflayın

.76 Bilgisayarlar

.8 *Vurmalı çalgılar
Davullar için 786.92-786.98; vurmalı telli çalgılar için 787.7'ye hkz.

.82 *İdyofonlar (Titreşen sesli katı maddeler)
Sınırlı perdeye sahip vurmalı çalgılar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Sınırsız perdeye sahip vurmalı çalgıları 786.88'de sınıflayın

Mekanik idyofonlar için 786.64'e; klavyeli idyofonlar için 786.83'e; 
idyofon setleri için 786.84-786.87'ye; tek idyofonlar için 786.88'e hkz.

.83 *Klavyeli idyofonlar
Çelestaları burada sınıflayın 

*784-788’de belirtildiği gibi ekleyin



.84

,842-.848

.85

786.84-786.87 idyofon .setleri
Kapsamlı eserleri 786.84'de sınıflayın

*Vurmalı idyofonlar
Ses çıkarmayan nesnelerle vurulan ya da ses çıkarmayan nesnelere 
vurulan ses çıkaran katı cisimler. Örneğin yere vurulan sopalar
İdyofon setleri (bir çalgı oluşturmak için biraraya getirilmiş benzer ses 
çıkaran katı nesneler) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Mızraplı idyofonlar için 786.85'e; sürtmeli idyofonlar için 786.86'ya; 
darheli idyofonlar için 786.87'e bkz.

Belirli şekillerdeki ses çıkaran katı nesneler
Temel numara olan 786.84'e, 786.8842-786.8848 arasında 786.884 u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çubuk şeklindeki idyofonlar 
786.843, çubuk şeklindeki idyofonlarla icra 786.843078

*Mızraplı idyofonlar
Genellikle metalden yapılmış, bir tarafı sabit diğer tarafı serbest ve .serbest 
olan tarafın mızrapla titreştiği elastik çubuklar ya da borular
Örnek: Sanza’lar (başparmak piyanosu)

*Sürtmeli idyofonlar
Sınırlı perdede sesler üretmek üzere birbirine sürtülen nesneler

Belirli şekillerdeki ses çıkaran katı nesneler
Temel numara olan 786.86'ya, 786.8842-786.8848 arasında 786.884'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin taslar 786.866, taslarla prova 
786.866144

.87 *Darbeli idyofonlar
İki ya da daha fazla benzer ses çıkaran nesnenin her ikisinde de titreşim 
yaratmak üzere birbirine çarpılması

.872-.878 Belirli şekillerdeki ses çıkaran katı nesneler
Temel numara olan 786.87'ye, 786.8842-786.8848 arasında 786.884'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin küpler 786.873, küplerle prova 
786.873144

.88 *Tek idyofonlar
Ses çıkaran tek bir nesneden oluşan idyofonlar
Sınırsız perdeye sahip vurmalı çalgılar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Burada belirtilmeyen sınırsız perdeye sahip belirli bir vurmalı çalgıyı 
çalgıyla birlikte sınıflayın. Örneğin büyük ziller 786.873

.86

.862-.868

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



.884 

.884 2

.884 3

.884 4 

.884 5 

.884 6

.884 8 

.884 85 

.885

.886

.887

.888

.9

.93

*Vurmalı idyofonlar 
*Bagetler veya sopalar 

Örnek: Üçgenler 

^Çubuklar, plaklar, küpler 
Örnek: Gonglar, örsler 

*01uklar 

*Tüpler 

^Çanaklar
Ziller için 786.8848'e hkz.

*Ziller

*E1 zilleri (kastanyet)

^Çıngıraklı idyofonlar
Örnek: Marakas, sistrum

*Kazımalı idyofonlar
İki nesneden oluşan, pütürlü olan bir nesnenin iki nesneden birinde 
titreşim yaratmak üzere diğerine sürtüldüğü idyofonlar
Örnek: Çamaşır tahtaları, futbol çıngırakları (zırıltı)

*Mızraplı idyofonlar
Örnek: Yahudi harpı

*Sürtmeli idyofonlar
Örnek: Müzikal testereler, taraklar

♦Davullar ve vurma etkisi için kullanılan araçlar

786.92-786.98 Davullar (Zadı çalgılar, titreşen gerilmiş zarlar)
Kapsamlı eserleri 786.9'da sınıflayın

♦Vurmalı davullar
Kazan şeklindeki davullar için 786.93’e; silindirik davullar için 
786.94’e; çerçeve şeklindeki davullar için 786.95'e hkz.

♦Kazan şeklindeki davullar
Örnek: Timpani (altı bakır veya pirinç, kazan seklindeki büyük orkestra 
davulu), "naqara", "tabla"

.94 ♦Silindirik davullar
Örnek: Trampet

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



*Çerçeve şeklindeki davullar
Gövdesinin derinliği zarın yan çapını geçmeyen davullar 
Örnek: Kalın ses veren en büyük davullar, tefler

*Çıngıraklı davullar
Zarın üzerine küçük gülleler ya da zincirlerle vurulan davullar 

*Mızraplı davullar.97

.98

787

Mızrapla ipe dokunulduğunda ipin geçtiği zarın titreşimini geçiren bir iple 
donatılmiş davullar

*Sürtünmeli davullar
Zarı ya doğrudan ya da bir sopa ya da ip yardımıyla sürterek titreştirilen 
davullar
Örnek: "Quica", "rommelpot"

*Vurma etkileri için kullanılan aygıtlar
Örnek: Kırbaç, motor komaları, sirenler, çatapatlar

*TeIli çalgılar (Kordofonlar) *Yaylı telli çalgılar
Belirlenmemiş melodi çalgıları için yapılmış müziği, lut (telleri titreşim yapan 
göbekten boyna doğru uzanan enstrümanlar) ailesiyle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Klavyeli telli çalgıları 786'da, mekanik telli çalgıları 786.67'de sınıflayın

ÖZET
787.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.3

.4

.5

.6

Kemanlar
Viyolalar
Çellolar (Viyolonseller)
Kontrbaslar
Diğer yaylı telli çalgılar Viyoller 
Mızraplı çalgılar 
Mızrapla çalınan ut (lavta) ailesi 
Arplar ve müzikal yaylar

*Kemanlar
Keman ailesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Viyolalar için 787.3'e, çellolar için 787.4'e; kontrbaslar için 787.5'e hkz.

♦Viyolalar

♦Çellolar (Viyolonseller)

♦Kontrbaslar

♦Diğer yaylı telli çalgılar ♦ Viyoller (eski zamanlarda keman 
cinsinden dört farklı boyda ve altı veya yedi telli saz)

Kontrbaslar için 787.5'e bkz.
♦784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



.62

.63

.64

.65

.66

.69

.7

* Yüksek sesli viyoller 
*Tiz sesli viyoller 
*Tenor viyoller
*Bas viyoller (Viyola da gamba: altı telli eski usul viyolonsel, diz 
viyolası)
*Viyola d'amore
^Laternalar (Vielle)

*Mızraplı çalgılar
Zitherleri (otuz veya kırk telli kanuna benzer bir çalgı), vurularak çalman telli 
çalgılar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Mızraplı ut (lavta) ailesi için 787.8'e; arplar ve müzikal yaylar için 
787.9'a hkz. '

.72

.73

.74

.75

.78

.8

.82

.83

.84

.85

787.72-787.75 Zitherler
Kapsamlı eserleri 787.7'de sınıflayın 

*Sopalı, tüplü, oluklu zitherler 
^Çerçeveli, yer, arp, sal şeklindeki zitherler 
*Tahtalı zitherler

Örnek: "Cimbalom", santurlar, "santir", "yang ch’in"
Vurularak çalman tahtalı zitherleri burada sınıflayın

Mızrapla çalınan tahtalı zitherler için 787.75'e hkz.

^Mızrapla çalınan tahtalı zitherler
Örnek: Appalaş santurları, autoharp (akort çalan bir tür kanun), konser 
zitherleri, santurlar, Tyrol zitherleri

*Lirler
^Mızrapla çalınan ut (lavta) ailesi

Uzun boyunlu, kısa boyunlu utları burada sınıflayın 

*Arkası yuvarlak ut ailesi 
Örnek: Sitarlar, tamburlar

Utlar için 787.83'e; mandolinler için 787.84'e hkz.

*Utlar
^Mandolinler
*Arkası düz ut ailesi

Örnek: "Biwa", "cittern" (eski zamanlarda kullanılan bir tür kitara", 
"shamisen"

"Vihuela"lar için 787.86'ya; gitarlar için 787.87'ye; hançolar için 
787.88’e, ukuleleler için 787.89'a hkz.



.87

.875

.88

.89

.9

.92

.93

*Vihuelalar

^Gitarlar

^Balalaykalar

*Bançolar

*Ukuleleler

*Arplar ve müzikal yaylar

*Müzikal yaylar
Her birinde bir tek esnek tel tutucudan uzanan bir ya da daha fazla teli 
olan telli çalgılar
"Pluriark"ları 787.93'de sınıflayın

*Pluriarklar (Birleşik müzikal yaylar)
Telleri birkaç tel tutucudan geçirilmiş telli çalgılar

.95

.98

787.94-787.98 Arplar
Kapsamlı eserleri 787.9’da sınıflayın

*Yay şeklindeki (kubbe) arplar ve *köşeli arplar
Boyunları yankılayıcı ile birlikte bir kubbe oluşturan arplar

*Çerçeve şeklindeki arplar
Boynun sonunu yankılayıcı ile birleştiren bir sütunu olan arplar 
Örnek: Orkestra arpları, Kelt arpları

*Köprülü arplar (Arp-lavtalar)
Lavta gövdeli, telleri arpın gövdesine dik uzanan ve bir köprüden geçen 
arplar
Örnek: "Kora"

788 *ÜflemeIi çalgılar (Aerofonlar, nefesliler)
Klavyeli üflemeli çalgıları 786.5’te, mekanik üflemeli çalgıları 786.68'de 
sınıflayın

ÖZET
788.2 Tahta üflemeli çalgılar ve serbest nefesliler

.3 Flüt ailesi

.4 Kamışlı çalgılar

.5 Çift kamışlı çalgılar

.6 Tek kamışlı çalgılar

.7 Saksofonlar

.8 Serbest kamışlılar

.9 Pirinç üflemeli çalgılar (dudak-kamışlı çalgılar)



.3

.32

*Tahta üflemeli çalgılar ve serbest nefesliler
Belirli tahta üflemeli çalgılar için 788.3-788.8'e hkz.

*Serbest nefesliler
Havanın belirli bir boşluk içine ya da boşluk içinden yönlendirilmeden 
doğrudan havaya doğru üflendiği, ya da havanın hareketsiz kaldığı ve 
çalgı hareket ettirildiğinde hava ile sürtünmekten ötürü titreştiği nefesliler
Örnek: "Boğa böğürtülüler"
Vurmalı çalgı etkisi için kullanılan nefeslileri 786.99'da sınıflayın

788.3-788.8 Belirli tahta üflemeli çalgılar
Kapsamlı eserleri 788.2'de sınıflayın

*Flüt ailesi
Burun flütleri burada sınıflayın

*Çapraz (yandan üflemeli) flütler 
Diğer adı: Flütler

Pikolo (tiz sesli küçük flüt) ve düdükler (fife) için 788.33'e; kalın sesli 
(has) flütler için 788.34'e hkz.

.33 *Pikololar ve düdükler

.34 *Kalın sesli (bas) flütler, ^çentikli flütler
Örnek: "Flageolet" (en yüksek sesli flüt), "penny" düdükleri, 
"shakuhanchi"

Zurnalar (flavtalar) için 788.36'ya hkz.

.36 ^Zurnalar (flavtalar)

.363 *Sopranino (sopranodan daha tiz sesli) zurnalar

.364 * Yüksek sesli (soprano) zurnalar

.365 *Tiz sesli (alto) zurnalar

.366 *Tenor zurnalar

.367 *Bas zurnalar

.37 *Çoklu flütler *Pan flütler
Bir çalgı halinde birleştirilmiş birkaç flüt

.38 *Çanak flütler
Örnek: Okarina (toprak veya madenden yumurta şeklinde nefesli bir çalgı) 

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin



.4 ^Kamışlı çalgılar
Çift kamışlı çalgılar için 788.5'e; tek kamışlı çalgılar için 788.6'ya; 
serbest kamışlar için 788.8'e hkz.

49 *Tulumlar
Örnek: "Cornemuse"; "Northumbrian", "Uillean (Union)" tulumları 
Tek ve çift kamışlı tulumları burada sınıflayın

.5 *Çift kamışlı çalgılar
Örnek: "Crumhorn", "rackett"

Tulumlar için 788.49'a hkz.

.52 ^Obualar

.53 *Komolar (İngiliz kornoları)

.58 *Bassoonlar
Kontrahassoonlar için 788.59'a hkz.

.59 *Kontrabassoonlar

.6 *Tek kamışlı çalgılar
Tulumlar için 788.49'a; saksafonlar için 788.7'ye hkz.

.62 ^Klarnetler
Yüksek sesli (has) klarnetler için 788.65'e hkz.

.65 * Yüksek sesli (bas) klarnetler

.7 *Saksafonlar

.72 *Soprano saksafonlar

.73 *Alto saksafonlar

.74 *Tenor saksafonlar

.75 *Bas saksafonlar

.8 *Serbest kamışlılar
Birbirinden ayrı serbest kamış setlerinden oluşan çalgılar 

.82 *Ağız mızıkaları *Annonikalar
Örnek: "Sheng"ler

.84 *Konçertinalar (akordiyona benzer ufak körüklü bir çalgı)
Örnek: "Bandoneon"lar 

.86 *Akordiyonlar

.863 *Düğmeli akordiyonlar * Mel odeon 1ar

.865 *Piyano akordiyonlar



.9

.92

.93

.94

.95

.96

.97

.974

.975

.98

.99

*Pirinç üflemeli çalgılar (dudak-kamışlı çalgılar)
^Trompetler 
*Trombonlar
*Fransız kornoları (Kornolar)

İngiliz kornosu için ayrıca 788.53'e hkz.

*Borular 
* Kornetler
*Flugelhomlar (kornet gibi bir çalgı)

*Tenor kornolar
Örnek: Si-bemol kornolar (İngiltere ve Almanya'da bariton da denir), 
ve Fa-bemol kornolar (Kuzey Amerika ve Fransa'da alto korno da 
denir)

*Euphoniumlar (tuba cinsinden bir çalgı) ve ^baritonlar 
(Amerikan)

*Tubalar
*Diğer pirinç üflemeli çalgılar

Örnek: Kornetler, "ophicleides", "serpent" (eskiden kullanılan yılankavi 
bir nefesli çalgı)

(789) Besteciler ve müzik gelenekleri
(isteğe bağlı numara ve altbölümler; 780-788'i tercih edin)
(Seçenek A: Bütün bestecilerle ilgili bilimsel incelemeleri 789'da alfabetik bir 
işaretle birlikte düzenleyin ve sonuca 780-788 arasında 78'i izleyen numaraları 
ekleyin
(Seçenek B: Müzik gelenekleri için 789 ve altbölümlerini kullanın
(Seçenek C: Müzik kayıtları için 789 ve altbölümlerini kullanın
(A seçeneği, B ya da C seçeneği ile birlikte kullanılıyorsa, müzik gelenekleri ile 
ilgili kapsamlı eserleri 789.1'de sınıflayın)
Başka bir talimat verilmedikçe, 789'un iki ya da daha fazla altbölümünde yer alan 
özelliklere sahip karmaşık konuları sonra gelen numarada sınıflayın. Örneğin 
ilkbahar için İspanyol halk müziği 789.261015242 (789.2015242 değil)

(.1) tMüzikgeleneklerinin genel ilkeleri
(Her iki seçenek de kullanıldıysa müzik gelenekleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın)
Temel numara olan 789.l'e, 781.1 -781.5 arasında 781 'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin çeşitli geleneklerde ilkbahar müziğinin ele alınışı 789.15242

(.2) tHalk müziği
İçinde oluştuğu kültürel gruba özgü, genellikle kulaktan aktarılarak 
evrimleşen müzik

(.200 1-.200 7) tStandart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi notasyon. Örneğin 
halk müziği icraları 789.20078

*784-788'de belirtildiği gibi ekleyin 
t(lsteğe bağlı numara; 781-788'i tercih edin)



(.200 8) 

[.200 89]

(.200 9)
(.200 901-.200 905)

(.200 91-.200 99)

Halk müziğinin insan türlerine göre tarih ve tanımı 
Belirli ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ele alış 

Kullanmayın; 789.21-789.29’da sınıflayın 
tTarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 

tTarihi dönemler
Temel numara olan 789.20090'a, 780.901-780,905 
arasında 780.90'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Rönesans dönemi halk müziği 789.2009031

tCoğrafi ve kişilere göre ele alış
Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların halk müziğinin coğrafi 
ele alınışını 789.21-789.29’da sınıflayın

(.201) t Genel ilkeler, diğer geleneklerin stilistik etkileri, müzikal
biçimler

(.201 1-.201 5) tGenel ilkeler

Temel numara olan 789.20 Te, 781.1-781.5 arasında 78 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ilkbahar için halk müziği 
789.2015242, ilkbahar için halk müziğinde ritm 789.20152421224

(.201 6) tDiğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri
Temel numara olan 789.2016'ya, 789.3-789.9 arasında 789'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin cazın halk müziği üzerindeki 
etkisi 789.20165, cazdan etkilenmiş halk müziğinin icrası 
789.20165078

(.201 8) tMüzikal biçimler
Temel numara olan 789.2018'e, 784.182-784.189 arasında 
784.18’i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin halk müziğinde marş 
biçimi 789.201897

(.202-.208) tSesler, çalgılar, topluluklar
Temel numara olan 789.20’ye, 782-788 arasında 78’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kadın şarkıcılar için halk şarkıları 
789.202642

(.21-.29) tBelirli ırksal, etnik, ulusal grupların halk müziği
Temel numara olan 789.2'ye, 5.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İspanyol halk müziği 789.261; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-008 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9’da belirtildiği gibi 
notasyon. Örneğin İspanyol halk müziği icraları 
789.2610078

009 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
00901-00905 Tarihi dönemler

0090’a 780.901-780.905 arasında 
780.90'ı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Rönesans döneminde İspanyol 
halk müziği 789.261009031

[0093-0099] Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Kullanmayın; 03-09’da sınıflayın

(devam, ediyor)t(İsteğe bağlı numara; 781-788'i tercih edin)



(.21-.29) tBelirli ırksal, etnik, ulusal grupların halk müziği (devam)
01 Genel ilkeler, diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri, 

müzikal biçimler
011-015 Genel ilkeler

01 'e 781.1 -781.5 arasında 781 'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ilkbahar için İspanyol halk müziği 
789.261015242, ilkbahar için İspanyol halk 
müziğinde ritm 789.2610152421224 

Diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri 
016'ya 789.3-789.9 arasında 789'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin cazın İspanyol halk 
müziği üzerindeki etkisi 789.2610165, cazdan 
etkilenmiş İspanyol halk müziğinin icrası 
789.2610165078 

Müzikal biçimler
018'e 784.182-784.189 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İspanyol halk 
müziğinde marş biçimi 789.26101897

02 Sesler, çalgılar, topluluklar 
02'ye 782-788 arasında 78'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin gitar için İspanyol halk müziği 789.26102787

03-09 Belirli kıtalar, ülkeler, yerler
O'a 2. Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin New 
York City'de İspanyol halk müziği 789.26107471

016

018

(789.3-789.9) Müziğin diğer gelenekleri
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

001 -009 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 780.1-780.9'da belirtildiği gibi 
notasyon. Örneğin icralar 0078

01 Genel ilkeler, diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri,
müzikal biçimler 

011-015 Genel ilkeler
Ol'e, 781.1-781.5 arasında 781'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin ilkbahar müziği 015242, ilkbahar 
müziğinde melodi 015242124 

016 Diğer müzik geleneklerinin stilistik etkileri
016'ya 789.2-789.9 arasında 789'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin halk müziğinin etkisi 0162, halk 
müziğinden etkilenmiş müzik icraları 0162078 

018 Müzikal biçimler
018'e 784.182-784.189 arasında 784.18'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin marş biçimi 01897 

1 Sesler, çalgılar, topluluklar
l'e, 782-788 arasında 78' izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin gitar müziği 1787

Kapsamlı eserleri 789’da sınıflayın

(.3) t*Popüler müzik
Popüler han müziği için 789.4'e bkz

*789.3-789.9’da belirtildiği gibi ekleyin 
t (İsteğe bağlı numara; 781-788'i tercih edin)



(.4) t*Popüler Batı müziği
Örnek: "Ragtime", "reggae", "skiffle"

Caz için 789.5’e; rock için 789.6'ya hkz.

(.42) t*Country müziği
"Bluegrass" müziğini burada sınıflayın

(.43) t*Blues
Ritm ve blues'u burada sınıflayın

(.44) t*Soul

(.5) t*Caz

(.52) t*Erken caz
Cazın kökenlerini burada sınıflayın

(.53) t*Geleneksel caz
Örnek: New Orleans, Dixieland, Güneybatı ve Kansas City, Harlem, 
beyaz New York tarzları; Chicago breakdown

(.54) t*Mainstream (ana akım) caz
Swing dahil

(.55) t*Modem caz
Örnek: Bop (bebop), hard bop, cool caz, ilerici (progressive) caz 

Avant-garde caz için 789.56'ya hkz.

(.56) t*Avant-garde caz

(.57) t*Melez tarzlar
Örnek: Afrika-Küba. üçüncü akım, Indo-caz (Hint-caz)

(.6) t*Rock (Rock 'n' roll)
Örnek: Acid, faik, soft rock

(.8) t*Batı sanat (Klasik) müziği
Sanat müziği ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Batılı olmayan sanat müziği için 789.9'a hkz

(.9) t*Batılı olmayan sanat müziği

*789.3-789.9’da belirtildiği gibi ekleyin 
t (İsteğe bağlı numara; 781-788'i tercih edin)



790 Dinlence, eğlence ve gösteri sanatları
Dinlence, eğlence ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Dinlence, eğlence sosyolojisini 306.48'de sınıflayın 

Müzik için 780'e hkz.
Bkz. Kılavuz 790

ÖZET
790.01-.09 Dinlence, eğlencenin standart altbölümleri

.1-.2 [Dinlence, eğlence etkinlikleri ve genel olarak gösteri sanatları
791
792
793
794
795
796
797
798
799

.01 

.013 

.013 2 

.013 5 

[.019]

.02-.05

.06

.068

.069

.07

.08

Topluluk önündeki gösteriler 
Sahne gösterileri 
Salon oyunları ve eğlenceleri 
Salon beceri oyunları 
Şans oyunları
Atletik ve açık hava sporları ve oyunları 
Su ve hava sporları 
Atlı sporlar ve hayvan yarışları 
Balıkçılık, avcılık, atıcılık

Dinlence, eğlencenin felsefe ve kuramı 
Değer, etki, sonuç 

Psikolojik ilkeler 
Boş zamanın etkili kullanımı 

Psikolojik ilkeler
Kullanmayın; 790.0132'de sınıflayın

Dinlence, eğlencenin standart altbölümleri 

Dinlence,eğlence yönetimi ile ilgili örgütler

Dinlence, eğlence merkezleri 
Açık ve kapalı alanlar
Dinlence, eğlence merkezleri olarak parklar ve halka açık merkezler
Temel numara olan 790.068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kaliforniya'daki dinlence ve eğlence merkezleri 790.068794
Dinlence, eğlencenin yönetimi için kullanmayın; 790.069'da sınıflayın

Dinlence, eğlencenin yönetimi
Temel numara olan 790.069'a, 1. Tablo'dan 0681-0688 notasyonunda 
—068'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin personel yönetimi 
790.0693

Denlence, eğlencenin eğitimi, araşttrması, ilgili konulan 
İnsan gruplarına göre dinlence, eğlencenin tarih ve tanımı

Belirli insan sınıfları için etkinlikler ve programları 790.19'da sınıflayın 
Dinlence, eğlencenin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı



.1 Dinlence, eğlence etkinlikleri
Belirli bir etkinliği, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin açık hava sporları 
796, piyano çalma 786.2143, kağıt kesme ve katlama 736.98

[. 101 109] Standart altbölümleri
Kullanmayın; 790.01-790.09'da sınıflayın

. 13 Genellikle bireyler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler
Hobileri burada sınıflayın

. 132 Koleksiyonculuk
Belirli tür bir nesnenin koleksiyonculuğunu l.Tablo'dan 075 
notasyonunu kullanarak nesneyle birlikte sınıflayın. Örneğin pul 
koleksiyonculuğu 769.56075

. 133 Mekanik ve bilimsel oyuncaklarla oynama
Örnek: Elektrikli trenler, oyuncak yarış arabaları
Başka bir yerde beljrtilen belirli bir oyuncakla oynamayı, oyuncakla 
birlikte sınıflayın. Örneğin model uçak uçurma 796.15

.134 Yarışmalara katılma
Örnek: Tekerlemeler yazma, sayı bulma

Yarışmalar yoluyla tanıtım için ayrıca 659.17'ye hkz.

. 138 Edilgen (İzleme) etkinlikler
Örnek: Okuma, seyretme, dinleme

. 15 Genel olarak gruplar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler

.19 Belirli insan sınıflan için etkinlikler ve programlar
Genel olarak bireyler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri 790.13'de, 
aileler dışında gruplar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri 790.15'de 
sınıflayın

.191 Aileler için

.192 Belirli yaş grupları için
Örnek: Genç yetişkinler, erişkin yetişkinler
Yaşma bakmaksızın belirli cinsler için etkinlikleri 790.194'de; yaşma 
bakmaksızın hastalar, nekahat dönemindekiler, sakatlar için 
etkinlikleri 790.196'da sınıflayın

.1922 Çocuklar

. 192 6 65 yaş ve üzerindeki yetişkinler

. 194 Cinsiyete göre gruplar
Cinsiyetine bakmaksızın hastalar, nekahat dönemindekiler, sakatlar 
için etkinlikleri 790.196'da sınıflayın

.196 Hastalar, nekahat dönemindekiler, sakatlar için



Genel olarak gösteri sanatları
Belirli bir sanatı, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin filmler 791.43, senfoni 
orkestrası konserleri 784.2078
Sadece topluluk önündeki gösteriler, örneğin sahne, radyo, televizyon, müzik 
gösterilerini ele alan eserler 791'de sınıflanır. Atletik ve açık hava sporları ve 
oyunlarım da kapsayan eserler burada sınıflanır

Bkz. Kılavuz 780.079 ile 790.2

Topluluk önündeki gösteriler
Müzik, spor, oyun gösterileri dışında
Fuarlardaki gösterileri burada sınıflayın

Sahne gösterileri için 792’ye; sihirbazlık için 793.8 e hkz.
Müzik gösterileri için 780'e, spor ve oyun gösterileri için 793-796'ya ayrıca 
hkz.

791

791.01-.09
.1
.3
.4
.5
.6
.8

.06

.068

.069

.092

.1

.12

.3

.32

ÖZET
Standart altbölümler 

Gezginci gösteriler 
Sirkler
Filmler, radyo, televizyon 
Kuklacılık ve (oyuncak) tiyatroları 
Törenler
Hayvan gösterileri 

Örgütler ve yönetim 

Eğlence parkları
Temel numara olan 791.068'e, l.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin ABD'deki eğlence parkları 791.06873
Yönetim için kullanmayın; 791.069'da sınıflayın 

Yönetim
Temel numara olan 791.069'a, 0681-0688 arasında -068'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin pazarlama yönetimi 791.0698

Kişiler
Bkz. Kılavuz 791.092

Gezginci gösteriler
Örnek: Gözbağcılık gösterileri 

Sirkler için 791.3'e hkz.

Saz şairlerinin gösterileri, parodiler 
Vodvil için ayrıca 792.7'ye hkz.

Sirkler
Amatör sirkleri burada sınıflayın 

Hayvan gösterileri



.33 Palyaçolar

.34 Akrobasi ve trapez

.35 Hilkat garibeleri ve yan gösteriler

.38 Geçit törenleri
[.39] Amatör sirkler

Numara kullanılmıyor; 791.3'de sınıflayın

.4 Filmler, radyo, televizyon
Başka bir talimat verilmedikçe, 791.4 un iki ya da daha fazla altbölümünde 
yer alan özelliklere sahip karmaşık konuları sonra gelen numarada sınıflayın. 
Örneğin belirli bir filmin eleştirel değerlendirmesi 791.4372 (791.433 değil)

İletişim ortamları olarak filmlerin, radyo ve televizyonun toplumsal 
özellikleri için ayrıca 302.234'e hkz.
Bkz. Kılavuz 303.376 ile 363.31, 791.4; 384.54, 384.55, 384.8 ile 791.4

.43 Filmler
Dramatik filmleri burada sınıflayın
Filmlerin fotoğrafik özelliklerini 778.53'de, TV için yapılmış filmleri 
791.45'de sınıflayın

Filmlerin iletişim özellikleri için ayrıca 384.8'e hkz.

Standart altbölümler
792.01-792.02'de belirtildiği gibi l.Tablo’dan notasyon. Örneğin 
filmlerde makyajı 791.43027'de; ancak programlamayı (program 
hazırlama) 384.84'de, gösteri türlerini 791.433'de sınıflayın

.430 1-430 8

.430 9

[.430 909]

.433

[.435]

[.435 2] 

[.435 31

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli şirketler ve stüdyoların tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli filmlerin tanımı, eleştirel değerlendirmesini 791.437'de 
sınıflayın

Özel yönler
791.436'ya alındı

Gösteri türleri
Örnek: Ev filmleri ve amatör filmler, karton filmler, kukla filmleri 
Çizgi filmleri (animasyon) 741.58'de sınıflayın

Film türleri
Numara kullanılmıyor; 791.43'de sınıflayın

Dramatik filmler
Numara kullanılmıyor; 791.43'de sınıflayın 

Eğitsel ve belgesel filmler, haber filmleri 
070.18'e alındı



.436 Özel yönler [ eski 791.430909]
Filmlerin tarzları ve türleri

.436 1 Belirli nitelikler gösteren filmler
Temel numara olan 791.436l'e. Tablo 3-C’den 12-17 
notasyonunda —l'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
komediler 791.43617

.436 2-.436 8 Belirli temalar ve konularla ilgili filmler
Temel numara olan 791.436'ya Tablo 3-C’den 32-38 
notasyonunda —3'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin

.437

.437 2

.437 5

.44

.440 1-.440 8

.440 9

[.440 909]

.443

ABD'nin batısı ve Batı (Western, Kovboy vb.) filmleri 
791.436278

Filmler
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, senaryolar
Oyun metinlerini 800'de, konu ağırlıklı filmlerin kendisini, konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin çiçek bahçeciliğiyle ilgili filmler 635.9

Bkz. Kılavuz 791.437 ve 791.447, 791.457, 792.9
Tek filmler

Filmin adına göre alfabetik olarak düzenleyin 
İki ya da daha fazla film

Film tanıtmalarının koleksiyonlarını burada sınıflayın
Filmlerin belirli bir yönü üzerinde odaklaşan eserleri o yönle 
birlikte 791.436'da sınıflayın. Örneğin Westerner 791.436278. 
Belirli bir kişiyle ilişkili filmlerin eleştirel değerlendirmelerini o 
kişiyle birlikte sınıflayın. Örneğin bir sinema fotoğrafçısının 
filmleri 778.5092, bir yönetmenin filmleri 791.430233092

Radyo
Dramatik programları burada sınıflayın

Radyonun iletişini özellikleri için ayrıca 384.54'e hkz.
Standart altbölümler

l.Tablo'dan 792.01-792.02'de belirtildiği gibi notasyon. Örneğin 
radyonun değeri 791.44013; ancak programlamayı 
(programın hazırlanması) 384.5442'de, gösteri türlerini 791.443'de 
sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli şirketler ve istasyonların tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli programların tanımını, eleştirel değerlendirmesini 
791.447'de sınıflayın

Özel yönler
791.446'ya alındı

Gösteri türleri
Örnek: Canlı ya da bant, şebeke yapımı, duyuru, reklam



[.445] Program türleri
Numara kullanılmıyor; 791.44'de sınıflayın
Radyo eğitim, açıklama, haber programları 070.194'e, radyo spor 
programlan 070.449796'ya alındı

.446 Özel yönler [ eski 791.440909]
Program tarzlarını, türlerini burada sınıflayın

.446 1 Belirli özellikler gösteren programlar
Temel numara olan 791.4461'e, 3-C Tablosundan 12-17 
notasyonu arasında —l’i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
komediler 791.44617

.446 2-446 8 Belirli temalar ve konuları işleyen programlar
Temel numara olan 791.446'ya, 3-C Tablosu'ndan 32-38 
notasyonu arasında —3'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Batı 
ve Western programları 791.446278

.447 Programlar
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, radyo oyunları
Oyun metinlerini 800'de, konu ağırlıklı pogramların
kendilerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin çiçek bahçeciliğiyle
ilgili programlar 635.9

Bkz. Kılavuz 791.437 ve 791.447, 791.457, 792.9

.447 2 Tek programlar
Programın adına göre alfabetik olarak düzenleyin

.447 5 İki ya da daha fazla program
Program tanıtmalarının koleksiyonlarını burada sınıflayın
Programların belirli bir özelliği üzerinde odaklaşan eserleri, 
791.446'da o özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin Westemler 
791.446278. Belirli bir insanla ilgili programların eleştirel 
değerlendirmesini, o insanla birlikte sınıflayın. Örneğin bir 
yönetmenin programları 791.440233092

.45 Televizyon
Dramatik ve seyircili programları, video bant kullanımını burada 
sınıflayın
Burada belirtilmeyen video bant kullanımım konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin rock müzikle ilgili video bant kayıtları 781.66

Televizyonun iletişim özellikleri için ayrıca 384.55'e hkz.

.450 1-450 8 Standart altbölümler
l.Tablo'dan 792.01-792.02'de belirtildiği gibi notasyon. Örneğin 
televizyon için dekor ve aydınlatma 791.45025; ancak 
programlamayı (programın hazırlanması) 384.553l'de, gösteri 
türlerini 791.453'de sınıflayın



.450 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli şirketlerin, istasyonların ve şebekelerin tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli programların tanımını, eleştirel değerlendirmesini 
791.457'de sınıflayın

[.450 909] Özel yönler
791.456'ya alındı

.453 Gösteri türleri
Örnek: Canlı ya da bant, siyah-beyaz ya da renkli, şebeke yapımı, 
duyuru, reklam

[.455] Program türleri
Numara kullanılmıyor; 791.45'de sınıflayın
Televizyonda eğitim, açıklama, haber programları 070.195’e, 
televizyon spor programları 070.449796'ya alındı

.456 Özel yönler [^5^7 791.450909]
Program tarzlarını, türlerini burada sınıflayın

.456 1 Belirli özellikler gösteren programlar
Temel numara olan 791.4561'e, Tablo 3-C’den 12-17 
notasyonunda —l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
komediler 791.45617

.456 2-456 8 Belirli temalar ve konuları işleyen programlar
Temel numara olan 791.456'ya, Tablo 3-C’den 32-38 
notasyonunda —3'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Batı 
ve Western programları 791.456278

.457 Programlar
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, televizyon 
oyunları
Oyun metinlerini 800'de sınıflayın, konu ağırlıklı pogramların 
kendilerini, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin çiçek bahçeciliğiyle 
ilgili programlar 635.9

Bkz. Kılavuz 791.437 ve 791.447, 791.457, 792.9

.457 2 Tek programlar
Programın adına göre alfabetik olarak düzenleyin

.457 5 iki ya da daha fazla program
Program tanıtmalarının koleksiyonlarını burada sınıflayın
Programların belirli bir özelliği üzerinde odaklaşan eserleri 
791.456'da o özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin Westemler 
791.456278. Belirli bir insanla ilgili programların eleştirel 
değerlendirmesini o insanla birlikte sınıflayın. Örneğin bir 
televizyon fotoğrafçısının programları 778.59092, bir yönetmenin 
programları 791.450233092



.5

.53

.538

.62

.622

.624

.64

792

Kuklacılık ve minyatür (oyuncak) tiyatroları
Kuklacılık

İpli kuklalar ve el kuklalarını burada sınıflayın 
Kukla filmlerini 791.433'de sınıflayın 

Kukla oyunlarının prodüksiyon senaryoları 
Oyun metinlerini 800'de sınıflayın

Törenler
Örnek: Resmi geçitler, festivaller, ışık gösterileri, geçit törenleri, geçit 
törenleri için süslenmiş arabalar

Su gösterileri için 797.203'e; sirk geçit törenleri için 79l.38'e hkz. 
Bkz. Kılavuz 394.5 ile 791.6 

Törenler
Dini törenler
Tarihi ve yurtsever törenler

Tören rehberliği (çığırtkanlık, amigoluk, cazgırlık vb.)
Temel numara olan 791.64'e, 796.31-796.35 arasında 796.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Amerikan futbolu maçlarında amigoluk 
791.6432

Hayvan gösterileri
Örnek: Horoz dövüşü

Sirklerdeki hayvan gösterileri için 791.32’ye, atlı sporlar ve hayvan 
yarışları için 798'e hkz.

Boğa güreşleri
Rodeolar

Vahşi Batı gösterilerini burada sınıflayın

Sahne gösterileri
Tiyatroyu, dramatik gösterileri burada sınıflayın 
Oyun metinlerini 800'de sınıflayın

Filmler, radyo, televizyon için 791.4'e; kuklacılık ve minyatür (oyuncak) 
tiyatroları için 791.5'e hkz.

ÖZET
792.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Trajedi ve ağır oyunlar

.2 Komedi ve melodram

.3 Pandomim

.5 Opera

.6 Müzikal oyunlar

.7 Varyete gösterileri

.8 Bale ve modern dans

.9 Sahne yapımları

.82

.84



.01

.013

.015

.02

[.021]

Felsefe, kuram, estetik 

Değer, etki, sonuç
Belirli bir konu üzerindeki etki ve sonucu konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin suç üzerindeki etki ve sonuç 364.254

Eleştiri ve değerlendirme
Genel yaklaşım: Kuram, teknik, tarih
Bilimsel ilkeler için kullanmayın; 792.01'de sınıflayın

El kitapları, teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler, çeşitli

Tablolaştırılmış ve ilgili malzeme
Kullanmayın; 792.029l'de sınıflayın

.022

.022 2 

.022 3 

.022 4 

.022 6 

.022 8 

.023 

.023 2 

.023 3 

.023 6 

.024

.025

.026

.027

792.022-792.028 El kitapları, teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, 
malzemeler

* ile belirtilmiş her altbölümde l.Tablo'dan 01-09 (—028 hariç) notasyonunu 
kullanın. Örneğin amatör tiyatro ile ilgili süreli yayınlar 792.022205
Çeşitli için kullanmayın; 792.029'da sınıflayın
Kapsamlı eserleri 792.02'de sınıflayın

*Sahne gösterilerinin türleri
Örnek: Belediye tiyatrosu, gösteri tekneleri, sokak tiyatroları
*Amatör tiyatro
*Küçük tiyatro
*Yaz tiyatrosu
*Çocuk tiyatrosu
*Meydan (arena: yuvarlak sahneli) tiyatro 

*Gözetim 
*Yapım 
* Yönetim 
*Programlama 

*Özel efektler
Örnek: Ses efektleri, görsel efektler

*Sahne düzeni
Dekoru, ışığı kapsar 

*Kostüm 

*Makyaj
*792.022-792.028'de belirtildiği gibi standart altbölümler ekleyin



.028

.029

.029 07 

.029 08 

.029 1-.029 7

.029 9

.09

[.090 9]

*Oyunculuk ve gösteri
Taklit, doğaçlama, jest ve mimiklerin kullanımı dahil

Çeşitli
Ticari çeşitli konular için kullanmayın; 792.0299'da sınıflayın 

Mizahi ele alış 

Görsel işitsel yaklaşım 
Çeşitli eserler

Temel numara olan 792.029’a, l.Tablo'dan 021-027 notasyonunda 
—02'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin meslek 
olarak sahne 792.0293

Ticari çeşitli
Örnek: Kurumun yayın organları, prospektüsler, fiyat listeleri, 
ticari kataloglar

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli tiyatroların ve tiyatro topluluklannın tanımı ve eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli tiyatrolarda ya da belirli tiyatro toplulukları tarafından 
gerçekleştirilen belirli yapımları 792.9'da sınıflayın

Özel yönler
Numara kullanılmıyor; 792.09'da sınıflayın

> 792.1-792.8 Belirli tür gösteriler
t ile belirtilmiş her notasyona 792.01-792.09 arasında 792'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bale için kostüm hazırlama 792.8026
Kapsamlı eserleri 792'de sınıflayın

.1 tTrajedi ve ağır oyunlar

.12 tTrajedi

.14 tTarihi oyunlar

. 16 tDini ve ahlaki oyunlar
Örnek: Tutku, mucize, esrar oyunları

Dini kavramların tiyatroda ele alınışı için ayrıca 792.09'e hkz

.2 tKomedi ve melodram

.23 tKomedi

.27 tMelodram
Çağdaş gerilim dramları dahil

.3 tPandomim
*792.022-792.028’de belirtildiği gibi standart altbölümler ekleyin 
t792.1-792.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.509

.542

.545

.609

.62

.64

.642

tOpera
Dramatik sesli biçimlerin sahnede yapılan gösterileri ile ilgili kapsamlı 
eserleri [eski 782.1] burada sınıflayın

Müzikal oyunlar için 792.6'ya; varyete gösterileri için 792.7'ye hkz.
Opera ile ilgili kapsamlı eserler için ayrıca 782.l'e hkz.
Bkz. Kılavuz 792.5 ile 782.1

Tarihi, coğrafi kişilere göre ele alış
Belirli tiyatrolar ve tiyatro gruplarının tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli tiyatrolarda ya da belirli tiyatro grupları tarafından 
gerçekleştirilen belirli yapımları 792.54'de sınıflayın

Opera yapımları
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, yapım ve sahne 
rehberleri

Tek tek operalar
İsme göre alfabetik olarak düzenleyin

İki ya da daha fazla opera
Tanıtmaların koleksiyonlarını burada sınıflayın
Bir besteci ya da söz yazarı dışındaki belirli bir insanla ilişkili 
operaların eleştirel değerlendirmesini o insanla birlikte sınıflayın. 
Örneğin bir şarkıcıyla ilişkili operalar 782.1092, bir yönetmenle 
ilişkili operalar 792.50233092

tMüzikal oyunlar
Müzikal oyunlar ile ilgili kapsamlı eserler için ayrıca 782.14'e hkz. 
Bkz. Kılavuz 792.5 ile 782.1

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele altş
Belirli tiyatroların ve tiyatro gruplarının tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli tiyatrolarda ya da belirli tiyatro toplulukları tarafından 
gerçekleştirilen belirli yapımlan 792.64'de sınıflayın

Dans
Koreografi dahil

Müzikal oyun yapımları
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, yapım ve sahne 
rehberleri

Tek tek müzikal oyunlar
Eser adına göre alfabetik olarak düzenleyin 

t792.1-792.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.645 İki ya da daha fazla müzikal oyun
Tanıtmaların koleksiyonlarını burada sınıflayın
Bir besteci ya da söz yazarı dışındaki belirli bir insanla ilişkili müzikal 
oyunların eleştirel değerlendirmesini o insanla birlikte sınıflayın. 
Örneğin bir şarkıcıyla ilgili müzikal oyunlar 782.14092, bir 
yönetmenle ilgili müzikal oyunlar 792.60233092

.7 tVaryete gösterileri
Taşlama, kabare, vodvil, müzikhol ve gece kulübü gösterilerini burada 
sınıflayın
Step dansı dahil [eski 793.324]
Sahne yapımlarını 792.9'da sınıflayın

Halk ozanlarının gösterileri ve skeçler için ayrıca 791.12'ye hkz.

.8 tBale ve modern dans
Dans ile ilgili kapsamlı eserleri [eski 793.3], teatral dansı [^5Â.7 793.32] burada 
sınıflayın
Müzikal oyunlardaki dansı 792.62'de sınıflayın

Step dansı için 792.7'ye, toplumsal, halk, ulusal dans için 793.3'e hkz.
Bkz. Kılavuz 792.8 ile 793.3

.809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli tiyatrolar ve tiyatro gruplarının tanımı, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Belirli tiyatrolar ve belirli tiyatro gruplan tarafından gerçekleştirilen 
belirli yapımları 792.84 'de sınıflayın

.82 Koreografi
Koreolojiyi burada sınıflayın. Örneğin Labanotasyon, Beneş
Bu numaranın bale dansı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 792.8'de 
sınıflayın

.84 Bale yapımları
Genel yaklaşım: Tanım, eleştirel değerlendirme, yapım senaryoları
Öyküleri, .sahneleri, analizleri, librettoları, sahne rehberlerini burada 
sınıflayın

.842 Tek tek baleler
Eser adına göre alfabetik olarak düzenleyin

.845 İki ya da daha fazla bale
Tanıtmaların koleksiyonlarını burada sınıflayın
Belirli bir insanla ijişkili balelerin eleştirel değerlendirmesini o insanla 
birlikte sınıflayın. Örneğin bir yönetmenle ilişkili baleler 
792.80233092

t792.1-792.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.9 Sahne yapımları
Genel yaklaşım: Tanımlama, eleştirel değerlendirme, yapım senaryoları ve 
sahne rehberleri
Belirli tiyatroların ve tiyatro gruplarının belirli yapımlarının tanımını, eleştirel 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Balelerin tanımı, eleştirel değerlendirmesi, yapım senaryolarını 792.84'de, 
operalarınkini 792.54’de, müzikallerinkini 792.64’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 791.437 ve 791.447, 791.457, 792.9

.92 Tek tek yapımlar
Eser adına göre alfabetik olarak düzenleyin

.95 İki ya da daha fazla yapım
Tanıtmaların koleksiyonlarını burada sınıflayın
Oyun yazarı dışında belirli bir insanla ilişkili yapımların eleştirel 
değerlendirmesini, o insanla birlikte sınıflayın. Örneğin bir yönetmenle 
ilgili yapımlar 792.0233092

793 Salon oyunları ve eğlenceleri
Salon beceri oyunları için 794'e, şans oyunları için 795’e hkz.

.01 Felsefe ve kuram

.019 Belirli insan sınıfları için etkinlikler ve programlar
Temel numara olan 793.019'.a, 790.191 -790.196’da 790.19'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çocuklar için salon oyunları ve 
eğlenceleri 793.01922
Psikolojik ilkeler için kullanmayın; 793.01'de sınıflayın

.08 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Belirli insan sınıfları için etkinlikler ve programları 793.019'da sınıflayın

.2 Partiler ve eğlenceler

,21 Çocuk partileri

.22 Mevsimlik partiler
Çocukların mevsimlik partilerini 793.21 'de sınıflayın

.24 Sessiz kelime bilme oyunları ve pandomim

.3 Toplumsal, halk, ulusal danslar
Örnek: Göbek dansı, caz dansı 
Dans ile ilgili kapsamlı eserler 792.8'e alındı 

Bkz. Kılavuz 792.8 ile 793.3

.31 Halk dansları ve ulusal danslar

[.310 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 793.319'da sınıflayın



[.324]

.33

.34

.35

.38

.319 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 793.319'a, l.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın halk dansları 793.31943

.32 Tahta ayakkabı ile oynanan danslar
Teatral danslar 792.8'e alındı

Step dansı ve tahta ayakkabı ile oynanan danslar
Bu numaranın tahta ayakkabı ile oynanan danslar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 793.32 'de sınıflayın
Step dansı 792.7'ye alındı

Salon dansları (Dönerek yapılan danslar)
Örnek: Fokstrot, jitterbug (caz müziği ile yapılan hareketli dans), vals 
Disko dansları dahil

Dörtlü danslar (ABD halk dansları)

Aksesuvarlarla yapılan danslar
Örnek: Kotilyon (kadril tipinde dans), german dansları, kılıç dansları

Balolar
Balo salonu danslarını 793.33'de sınıflayın

.4 Hareketli oyunlar
Örnek: Körebe, müzikli sandalyeler

.5 Hile ve aldatmaca oyunları

.7 Hareket özelliği olmayan oyunlar
Sessiz kelime bilme oyunları ve pandomim için 793.24'e hkz.

.73 Bilmeceler ve bilmeceli oyunlar
Örnek: Bilgi yarışmaları, edebi oyunlar, kelime ve harf oyunları, yap 
bozlar
Belirli bir konunun öğretilmesinde formel bir araç olarak kullanılan 
bilmeceleri l.Tablo'dan 07 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin Kutsal Kitab’ın kullanılmasını öğreten bilmeceler

Matematiksel oyunlar ve eğlenceler için 793.74'e hkz.

.732 Çapraz bilmeceler

.735 Bilmeceler
Halk edebiyatındaki bilmeceler için ayrıca 398.6'ya hkz.

.14 Matematiksel oyunlar ve eğlenceler

220.07



.8 Sihirbazlık ve ilgili etkinlikler
Örnek: Bilimsel eğlenceler 
Ruh çağırmayı burada sınıflayın 

Kart oyunları için 795.438'e hkz.

.87 Hokkabazlık

.89 Vantrilogluk

.9 Diğer salon eğlenceleri
Örnek: Sicim oyunları

.92 Savaş oyunları (Muharebe oyunları)
Savaş oyunlarının askeri kullanımı için 355.48’e, açık havada 
oynanan savaş oyunları için 796.l'e ayrıca bkz.

.93 Macera oyunları Fantazi oyunlar
Örnek: Dungeons and Dragons®, RuneQuest®
Esrarlı oyunları, rol yapılan oyunları burada sınıflayın

Savaş oyunları (muharebe oyunları) için ayrıca 793.92'ye hkz.

[.930 285] Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Kullanmayın; 793.932'de sınıflayın

.932 Bilgisayar macera oyunları Bilgisayar fantazi oyunları
Gereksiz tekrara neden olmuyorsa, temel numara olan 793.932'ye 
004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal 
mikro bilgisayarlar için programlar 793.932536, ama sayısal 
bilgisayarların kullanımı 793.932 (793.9324 değil)
Bilgisayar oyunları ile ilgili kapsamlı eserleri 794.8'de sınıflayın

794 Salon beceri oyunları
örnek: Go-moku
Tabla üzerinde oynanan oyunları burada sınıflayın
Savaş oyunlarını 793.92'de, macera, fantazi, esrar oyunlarını 793.93'de, beceri ve 
şansı birleştiren oyunları 795 'de sınıflayın

Tavla için 795.15'e hkz.

ÖZET
794.1 Satranç

.2 Dama

.3 Dart (el okuyla nişancılık)

.6 Bowling

.7 Top oyunları

.8 Elektronik oyunlar Bilgisayar oyunları



.1 Satranç
[.102 85] Veri işleme Bilgisayar uygulamaları

Kullanmayın; 794.172'de sınıflayın

. 12 Strateji ve taktikler
Genel yaklaşım: Düzenler, taş feda etme, tuzaklar, tehlikeler, saldırı, karşı 
saldırı, savunma
Tek tek satranç taşlarıyla ilgili strateji ve taktikleri 794.14'de sınıflayın 

.122 Açılışlar

.123 Ara oyunlar

.124 Bitirme oyunları

.14 Satranç taşları
Genel yaklaşım: Konumu, hareketleri, gücü, değeri

.142 Piyonlar

.143 Kaleler

.144 Atlar

.145 Filler

.146 Vezir

.147 Şah

.15 Oyun koleksiyonları

.152 Ustaların karşılaşmaları
Tek tek oyuncuların yaptığı usta karşılaşmalarını 794.159'da sınıflayın

. 157 Turnuvalar ve şampiyonalar
Tek tek oyuncuların turnuva ve şampiyonalarını 794.159 'da sınıflayın

. 159 Tek tek oyuncuların oyunları, karşılaşmaları, turnuvaları,
şampiyonaları

. 17 Satrancın özel biçimleri
Örnek: Görmeden oynama, eş zamanlı oynama (aynı anda birden fazla 
kişiyle), canlı satranç; elektronik olmayan mekanik oyuncuların kullanımı

.172 Elektronik satranç Bilgisayar satrancı
Gereksiz tekrara neden olmuyorsa, temel numara olan 794.172'ye 
004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal 
mikro bilgisayarların kullanımı 794.172416, ama sayısal 
bilgisayarların kullanımı 794.172 (794.1724 değil)

. 18 Satranç çeşitleri
Örnek: Çin satrancı (çong-kie), Japon satrancı (şogi), üç boyutlu satranç, 
peri satrancı, altıgen satranç

.2 Dama
Bu numaranın diğer tablalı oyunlar için kullanılmasından vazgeçilmiştir;
794 'de sınıflayın



[.22]

.3

.6

.7

.72

.73

.735

.75

.8

[.802 85]

Dama
Numara kullanılmıyor; 794.2'de sınıflayın

Dart (El okuyla nişancılık)
Bowling

Çayır howlingi için ayrıca 796.315'e hkz.

Top oyunları
Atletik top oyunlarını 796.3'de sınıflayın 

Bowling için 794.6'ya hkz.

Bilardo
Cepli bilardo (pool) için 794.73'e hkz.

Cepli bilardo (Pool)
Snooker

Otomat oyunları [eski 795.2]
Elektronik oyunlar Bilgisayar oyunları

Belirli bir salon oyunu ya da eğlencesinin bilgisayara uyarlanmış biçimini 
l.Tablo'dan 0285 notasyonunu kullanarak oyunla birlikte sınıflayın. Örneğin 
bilgisayara uyarlanmış dama 794.20285

Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Kullanmayın; 794.8l’de sınıflayın

Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Gereksiz tekrara neden olmuyorsa, temel numara olan 794.8l'e 004-006 
arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal 
mikrobilgisayarlar için programlar 794.81536, ama sayısal bilgisayarların 
kullanımı 794.81 (194.S\4 değil)

Bilgisayar oyunlarının belirli türleri için veri işlemeyi 794.82'de, 
bilgisayara uyarlanmış atletik ve açık hava sporları ve oyunlarını 794.86- 
794.89'da sınıflayın

.82

.822

Bilgisayar oyunlarının belirli türleri
Bilgisayara uyarlanmış savaş oyunlarını (muharebe oyunları) 
793.920285'de; bilgisayara uyarlanmış macera, fantazi, esrar oyunlarını 
793.932'de; bilgisayara uyarlanmış atletik ve açık hava sporları ve 
oyunlarını 794.86-794.89'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 794.82

Arklı (kemerli) oyunlar
Gereksiz tekrara neden olmuyorsa, temel numara olan 794.822'ye 
004-006 arasında OO'ı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin sayısal 
mikro bilgisayarlar için programlar 794.822536, ama sayısal 
bilgisayarların kullanımı 794.822 (794.8224 değil)

.86-.89 Bilgisayara uyarlanmış atletik ve açık hava sporları ve oyunları
Temel numara olan 794.8'e 796-799 arasında 79'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin bilgisayara uyarlanmış beyzbol 794.86357



795 Şans oyunları
Kuman burada sınıflayın
Belirli bir etkinlikle ilgili kumarı, o etkinlikle birlikte sınıflayın. Örneğin at 
yarışları ile ilgili kumar 798.401

Bir suç olarak kumar için ayrıca 364.172'ye bkz.

.01 Felsefe ve kuram
Bahis sistemleri dahil

.015 192 Olasılıklar
Kazanma olasılıklarını burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 795.015192 ile 519.2

.1 Zarla oynanan oyunlar

. 12 Zar atma

.15 Tavla

.2 Çarklı-topaçlı oyunlar
Örnek; Rulet, oyun makinaları 
Otomat oyunları 794.75'e alındı 

.3 Numara ya da taş çekmeye dayalı oyunlar
Örnek: Bingo, domino, mah-jong

.4 Kart oyunları

.41 Esas olarak beceriye dayalı oyunlar
Örnek: Kribik

.412 Poker

.413 Vist ve briç vist

.414 Müzayedeli briç

.415 Anlaşmalı (kontrat) briç
Briç ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Briç vist için 795.413’e; müzayedeli briç için 795.4l4'e bkz. 
.4152 Karar verilen oyun
.415 3 Elin oynanması
.415 4 Sayı yazma sistemleri
.415 8 Oynanmış oyun ve karşılaşmaların koleksiyonları

.416 Pinokle

.418 Remi ve çeşitleri
Örnek: Kanasta, samba, bolivya

.42 Salt şansa dayalı oyunlar
Örnek: Bakara, faro, yirmibir (blackjack)



.43 Konum ve beceriye dayalı oyun ve eğlenceler
Örnek: Soliter, pasiyans

.438 İskambil hileleri

796 Atletik ve açık hava sporları ve oyunları
Bilgisayara uyarlanmış atletik ve açık hava sporlarını ve oyunlarını 794.86’da 
sınıflayın

Su ve hava sporları için 797'ye, atlı sporla ve hayvan yarışları için 798'e; 
halikçılık, avcılık, atıcılık için 799'a hkz.
Bkz. Kılavuz 613.71 ile 646.75, 796; 796

ÖZET
Standart altbölümler 

Çeşitli oyunlar
Donanım gerektiren etkinlikler ve oyunlar 
Top oyunları
Ağırlık kaldırma, atletizm, jimnastik 
Açık havada yaşam 
Bisiklet ve ilgili sporlar 
Motorlu taşıt sürücülüğü 
Mücadele sporları 
Buz ve kar sporları

796.01-.09
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.01

.019

.06

.068

.069

.07

.077

.08

Felsefe ve kuram

Belirli insan sınıfları için etkinlikler ve programlar

Temel numara olan 796.019'a, 790.191-790.196 arasında 790.19'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kızlar için sporlar 796.0194

Psikolojik ilkeler için kullanmayın; 796.0l'de sınıflayın 

Kuruluşlar, tesisler, yönetim 

Tesisler
Astrodomlan (gök cisimlerini inceleme odalarını), oyun sahalarını, 
oyun alanlarını, stadyumları burada sınıflayın
Temel numara olan 796.068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Londra'daki oyun alanları 796.068421
Yönetim için kullanmayın; 796.069'da sınıflayın 

Yönetim
Temel numara olan 796.069'a, l.Tablo'dan 0681-0688 arasında -068'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mali yönetim 796.0691

Eğitim ve öğretim

Antrenörlük
Programlanmış metinler için kullanmayın; 796.07'de sınıflayın 

İnsan gruplarına göre sporların ve oyunların tarihi ve tanımı

Belirli insan gruplan için etkinlikler ve programları 796.019'da sınıflayın



.1 Çeşitli oyunlar
Başka yerde belirtilmemiş

. 13 Şarkılı ve danslı oyunlar

.14 Hareketli oyunlar
Örnek: Birdirbir, saklambaç, köşe kapmaca vb.

Donanım gerektiren etkinlikler ve oyunlar için 796.2'ye hkz.

.15 Uçurtmalar, uzaktan kumandalı aygıtlar, benzeri araçlarla oynanan
oyunlar

Örnek: Model uçak uçurma
Mekanik ve bilimsel oyuncaklarla oynama için ayrıca 
790.133'ehkz. ' '

.2 Donanım gerektiren etkinlikler ve oyunlar
Başka yerde belirtilmemiş
Örnek: Uçan çanakla (Frisbees®), bilyeler, Yo-Yo®

.21 Tekerlekli paten kayma
Tekerlekli tahtalarla (kay-kay) kayma dahil

.24 Atmalı oyunlar
Örnek: Halka atma, nal atma

.3 Top oyunları

ÖZET
796.31 Topu elle atarak ya da vurarak oynanan oyunlar

.32 Şişirme topu elle atarak ya da vurarak oynanan oyunlar

.33 Şişirme topun ayakla sürülmesiyle oynanan oyunlar

.34 Raketle oynanan oyunlar

.35 Tokaç, çubuk veya sopayla top sürerek oynanan oyunlar

.31 Topu elle atarak ya da vurarak oynanan oyunlar

.312 Eltopu (Hentbol)

.315 Çayır bowling!
Salon howlingi için ayrıca 794.6'ya hkz.

.32 Şişirme topu elle atarak ya da vurarak oynanan oyunlar
Örnek: Netbol

.323 Basketbol

.323 01-.323 09 Standart altbölümler
796.3320202-796.332077’de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin basketbol sahaları 796.323068

.323 2 Strateji ve taktikler

.323 3 Hakemlik



.323 6

.323 62 

.323 63 

.323 64 

[.323 7]

.323 8

.325

.33

796.332
.333
.334
.335
.336

.332 

.332 02 

.332 020 2 

.332 020 22 

.332 020 24 

.332 028

.332 06

.332 068

Basketbolün belirli türleri
Oyunları {eski 796.3237] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3232'de, belirli 
basketbol türlerinde hakemliği 796.3233’de sınıflayın

Yüksekokul öncesi basketbol

Yüksekokul basketbolü

Profesyonel ve yarı-profesyonel basketbol

Oyunlar
796.3236’ya alındı 

Çeşitler
Örnek: Tekerlekli sandalyeyle basketbol 

Voleybol

Şişirme topun ayakla sürülmesiyle oynanan oyunlar
Örnek: Pushball (itme topu)

ÖZET
Amerikan futbolu
Ragbi (Rugby) Federasyon ragbisi (Union rugby)
Futbol
Kanada futbolu 
Avustralya usulü futbol

Amerikan futbolu
Çeşitli

El kitapları ve rehberler 

Resmi kurallar 

Seyirci kılavuzları 

Araçlar, donanım, malzemeler 
Örnek: Toplar, kale direkleri 
Teknik ve işlemleri 796.3322'de sınıflayın 

Kuruluşlar, tesisler, yönetim 
Örnek: Klüpler, ligler 

Sahalar ve düzenleri
Temel numara olan 796.332068'e, 2.Tablo'dan 1-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Washington D.C.'nin futbol 
sahaları 796.332068753
Yönetim için kullanmayın, 796.332069'da sınıflayın



mali

.332 069

.332 07 

.332 077

.332 079 

.332 2 

.332 22

.332 23 

.332 24 

.332 25 

.332 26 

.332 27 

.332 3 

.332 6

.332 62 

.332 63

.332 64 

.332 648 

[.332 7]

.332 8

.333

.333 01-.333 09

Yönetim
Temel numara olan 796.332069'a, l.Tablo'dan 0681-0688 
notasyonunda -068'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
yönetim 796.3320691

Eğitim ve öğretim

Antrenörlük
Programlanmış metinler için kullanmayın; 796.33207'de 
sınıflayın

Yarışmalar ve ödüller [eski 796.3327]

Strateji ve taktikler 

Oyun düzenleri
Örnek: T şeklinde ayrılmak, T şeklinde yayılmak, tek kanat 
geride düzenler

Hat oyunu

Geri alan oyunu

Pas verme

Blok ve durdurma

Tekmeleme

Hakemlik

Amerikan futbolunun belirli türleri
Oyunları [eski 796.3327] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3322'de, Amerikan 
futbolunun belirli türlerinde hakemliği 796.3323'de sınıflayın

Yüksekokul öncesi futbol

Yüksekokul futbolu
Örnek: Bowl (birkaç tip top oyunu) oyunlarını kapsar 

Süper Bowl için ayrıca 796.332648'e hkz.

Profesyonel ve yarı-profesyonel futbol 

Super Bowl 

Oyunlar
Oyunlar 796.3326'ya, yarışmalar ve ödüller 796.332079'a alındı 

Çeşitler
Örnek: Altı oyunculu futbol, dokunmalı futbol

Ragbi (Rugby) Federasyon ragbisi (Union rugby)
Standart altbölümler

796.3320202-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin resmi kurallar 796.33302022



.333 2 Strateji ve taktikler

.333 23 İleri alan oyunu
Göğüsleme, savunma hattını delme oyunları dahil

.333 24 Yarı geri alan oyunu (orta alan/hafbek) oyunu

.333 25 Üç çeyrek geri alan oyunu

.333 26 Geri alan oyunu

.333 3 Hakemlik

.333 6 Belirli ragbi türleri
Oyunları [eski 796.3337] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3332, belirli ragbi 
türlerinde hakemliği 796.3333'de sınıflayın

.333 62 Klüp
Yüksekokul ve üniversite dahil

.333 63 îlçe/bölge

.333 64 Turneler

.333 65 Uluslararası

[.333 7] Oyunlar
796.3336'ya alındı

.333 8 Çeşitler
Örnek: Lig ragbisi

.334 Futbol

.334 01-.334 09 Standart altbölümler
796.33202Q2-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin donanım 796.334028

.334 2 Strateji ve taktikler

.334 22 Oyun düzenleri

.334 23 İleri alan (forvet) oyunu

.334 24 Orta alan (hafbek) oyunu

.334 25 Geri alan (bek) oyunu

.334 26 Kalecilik

.334 3 Hakemlik

.334 6 Futbolun belirli türleri

Oyunları [eski 796.3347] burada sınıflayın

Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3342'de, futbolun 
belirli türlerinde hakemliği 796.3343'de sınıflayın

.334 62 Amatör futbol



.334 63 Lig futbolu

.334 64 Kupa karşılaşmaları
Dünya Kupası karşılaşmaları için 796.334668'e hkz.

.334 66 Uluslararası

.334 668 Dünya kupası karşılaşmaları

[.334 7] Oyunlar
796.3346'ya alındı

.334 8 Çeşitler

.335 Kanada futbolu

.335 01-.335 09 Standart altbölümler
796.3320202-796.332077’de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin antrenörlük 796.335077

.335 2 Strateji ve taktikler

.335 3 Hakemlik

.335 6 Kanada futbolunun belirli türleri
Oyunları [eski 796.3357] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3352, Kanada 
futbolunun belirli türlerinde hakemliği 796.3353'de sınıflayın

.335 62 Yüksekokul öncesi Kanada futbolu

.335 63 Yüksekokul Kanada futbolu

.335 64 Profesyonel ve yarı-profesyonel Kanada futbolu

.335 648 Gri Kupa (Grey Cup)

[.335 7] Oyunlar
796.3356'ya alındı

.335 8 Çeşitler
Örnek; Özel teçhizatsız oynanan bir çeşit Amerikan futbolu

.336 Avustralya usulü futbol

.34 Raketle oynanan oyunlar
Örnek; Kort tenisi (kraliyet tenisi), paddle tenis

.342 Tenis (çim tenisi)

.342 01-.342 09 Standart altbölümler
796.33202p2-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin tenis kortlarının düzeni 796.342068

.342 2 Strateji ve taktikler



.342 21 Servis

.342 22 Düz vuruş (forhend)

.342 23 Ters vuruş (Bekhend)

.342 27 Tekler

.342 28 Çiftler

.342 3 Hakemlik

.343 Dört duvarda sektirilerek oynanan bir çeşit top oyunu (Rakets) ve
duvar tenisi (squash)

.345 Badminton

.346 Masa tenisi (ping pong)

.347 Lacrosse

.35 Tokaç, çubuk veya sopayla top sürerek oynanan oyunlar

ÖZET
796.352 Golf

.353 Polo

.354 Kroket

.355 Çim hokeyi

.357 Beyzbol

.358 Kriket

.352 Golf

.352 01 -.352 09 Standart altbölümler
796.3320202-796.332077’de belirtildiği gibi 1.Tablodan 
notasyon. Örneğin resmi kurallar 796.35202022

.352 2 Çeşitler
Örnek: Minyatür golf

.352 3 Öyun taktikleri
Tutuş, vuruş, belirli golf sahalarına uyum sağlamayı burada 
sınıflayın

.352 32 Tahta başlıklı sopalarla oyun

.352 33 Demir sopalarla uzun mesafe oyunu
Demir sopalarla oyun ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Açı verici demir sopalarla oyun için 796.35234'e hkz. 

.352 34 Açı verici demir sopalarla oyun

.352 35 Deliğe sokma

.352 4 Hakemlik



.352 6 Golfün belirli türleri
Oyunlar ve karşılaşmaları [eski 796.3527] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın taktikleri 796.3523, golfün belirli türlerinde 
hakemliği 796.3524'de sınıflayın

.352 62 Amatör golf
Açık oyunlar ve karşılaşmaları 796.35266'da sınıflayın

.352 64 Profesyonel golf
Açık oyunlar ve karşılaşmaları 796.35266'da sınıflayın

.352 66 Açık oyunlar ve karşılaşmalar
Örnek: İngiliz Açık, Ustalar Turnuvası

[.352 7] Oyunlar ve karşılaşmalar
796.3526'ya alındı

.353 Polo

.354 Kroket

.355 Çim hokeyi
Salon hokeyi dahil

Buz hokeyi için ayrıca 796.962'ye bkz.

.357 Beyzbol (Baseball)

.357 01-.357.09 Standart altbölümler i
796.3320202-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan |
notasyon. Örneğin beyzbol ligleri 796.35706 '

.357 2 Strateji ve taktikler i

.357 22 Top atma

.357 23 Yakalama

.357 24 Saha içinde oyun
Saha oyunu ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Saha dışı oyun için 796.35725'e hkz.

.357 25 Saha dışı oyun

.357 26 Sopayla vurma

.357 27 Sahanın çevresindeki koşu

.357 3 Hakemlik

.357 6 Beyzbolun belirli türleri
Oyunları [eski 796.3577] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3572, basketbolün 
belirli türlerinde hakemliği 796.3573'de sınıflayın

628



.357 62 Yüksekokul öncesi beyzbol
Mahalle kaşılaşmaları dahil
Küçük ligi burada sınıflayın

.357 62 Yüksekokul beyzbolu

.357 64 Profesyonel ve yarı-profesyonel beyzbol

.357 646 Dünya serisi oyunları

.357 648 Yıldızlar takımları oyunları

[.357 7] Oyunlar
796.3576'ya alındı

.357 8 Çeşitler
Örnek: softbol (yumuşak toplu beyzbol), salon beyzbolu

.358 Kriket

.358 01-.358 09 Standart altbölümler
796.33202Q2-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo’dan 
notasyon. Örneğin donanım 796.358028

.358 2 Strateji ve taktikler

.358 22 Top atma

.358 23 Alan oyunu

.358 24 Top hedefinin savunulması

.358 26 Topa vuruş

.358 3 Hakemlik

.358 6 Kriketin belirli türleri
Maçları [eski 796.3587] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.3582'de, belirli 
kriket türlerinde hakemliği 796.3583'de sınıflayın

.358 62 Amatör kriket
Okul, yüksekokul, üniversite dahil

.358 63 Mahalli

.358 65 Uluslararası

[.358 7] Maçlar
796.3586'ya alındı

.358 8 Çeşitler
örnek: Tek hedefli kriket



.4 Ağırlık kaldırma, atletizm, jimnastik
Egzersiz 613.7l'e alındı

.406 Kuruluşlar, tesisler, yönetim

.406 8 Jimnastik salonları ve stadyumlar
Temel numara olan 796.4068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japonya'daki jimnastik salonlan 796.406852
Yönetim için kullanmayın; 796.4069 'da sınıflayın

.406 9 Yönetim
Temel numara olan 796.4069'a, l.Tablo'dan 0681-0688 
notasyonunda —068'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mali 
yönetim 796.40691

.407 Eğitim ve öğretim

.407 7 Antrenörlük
Programlanmış metinler için kullanmayın; 796.407 'de sınıflayın

.41 Ağırlık kaldırma
Sağlık için ağırlık kaldırma 613.713'e; beden eğitimi, jimnastik hareketleri 
613.714'e; spor jimnastiği 796.44'e alındı

.42 Atletizm
Koşmayı burada sınıflayın

Saha yarışları için 796.43'e hkz.
Bir egzersiz olarak koşma için ayrıca 613.7172'ye hkz.

.420 6 Kuruluşlar, tesisler, yönetim

.420 68 Atletizm sahaları
Temel numara olan 796.42068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Rusya'daki atletizm sahaları 796.4206847
Yönetim için kullanmayın;796.42069'da sınıflayın

.420 69 Yönetim
Temel numara olan 796.42069'a, l.Tablo'dan 0681-0688 
notasyonunda —068'i izleyen numaraları ekleyin.
Örneğin personel yönetimi 796.420693

.422 Kısa mesafe koşulan [eski 796.426]
Kısa mesafe bayrak koşularını 796.427'de sınıflayın

.423 Orta mesafe koşuları
Orta mesafeli bayrak koşularını 796.427'de sınıflayın

.424 Uzun mesafe koşuları
Uzun mesafeli bayrak koşularını 796.427'de sınıflayın

Maraton için 796.425'e, kır koşuları (kros) için 796.428'e hkz.



.425 Maraton
Koşma dışı yarışlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Kır koşuları için 796.428'e; yürüme yarışları için 796.429'a hkz.

.426 Engelli koşular
Bu numaranın koşularla ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 796.42'de sınıflayın
Kısa mesafe koşuları 796.422'ye alındı
Engelli bayrak yarışlannı 796.427'de sınıflayın

.427 Bayrak yarışları

.428 Kır koşuları

.429 Yürüme yarışları (topuk ve parmak ucu yarışları)

.43 Atlama, sıçrama, atma
Saha yarışlarını burada sınıflayın

.432 Atlama
Uzun atlama, üç adım, yüksek atlama dahil

.434 Sırıkla atlama
Kasadan atlama için ayrıca 796.44’e hkz.

.435 Atma
Örnek: Bumerang ve disk atma, cirit atma, gülle atma 

Atmalı oyunlar için ayrıca 796.24'e hkz.

.44 Spor jimnastiği [eski 796.41]
Örnek: Ritmik Jimnastik, yatay ve paralel barların kullanımı, kasadan 
atlama

Trapez, ipe tırmanma, ipte yürüme için 796.46'ya; akrobasi, takla, 
tramholin, hedeni esneterek yapılan hareketler için 796.47'ye hkz.
Jimnastik egzersizleri için ayrıca 613.714'e hkz.

.46 Trapez, ipe tırmanma, ipte yürüme
Sirk gösterisi olarak trapez ve ipte yürüme için ayrıca 791.34'e hkz.

Al Akrobasi, takla, trambolin, bedensel burulma hareketler
Yer egzersizleri dahil

Sirk gösterisi olarak akrobasi için ayrıca 791.34'e hkz.



.48 Olimpiyat oyunları
Belirli olimpiyat oyunlarını kronolojik olarak düzenleyin
Yan-olimpiyatları ve özel olimpiyatları 796.0196'da, belirli bir etkinliği 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin basketbol 796.323, yüzme 797.21

Kış olimpiyat oyunları için 796.98'e hkz.

.480 93-.480 99 Coğrafi ele alış
Belirli oyunlar için kullanmayın; 796.48 'de sınıflayın

.5 Açık havada yaşam
Açık hava yaşamının burada belirtilmeyen belirli bir etkinliğini, etkinlikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin balıkçılık 799.1

.51 Yürüyüş
Sırt çantasıyla yürüyüşü, engebeli arazide yürüşüyü, yön belirlemeyi 
burada sınıflayın
Sadece yollarla ilgili ayrıntı veren yürüyüşçü rehberleri burada sınıflanır. 
Yolların üzerindeki şeylerin tanımını veren rehberler 914-919'da sınıflanır

Çeşitli arazi türlerine göre yürüyüş için 796.52'ye bkz.

.52 Çeşitli arazi türlerine göre yürüyüş ve keşif

.522 Dağlar, tepeler, kayalar
Dağcılığı burada sınıflayın 

.522 3 Kayalara tırmanma

.525 Mağaralar
Mağara keşfini burada sınıflayın

Mağarada yüzme için ayrıca 797.2'ye hkz.

.53 Plaj etkinlikleri
Su sporları için 797.1-797.3'e hkz.

.54 Kampçılık
Örnek: Kar kampçılığı

.542 Kamp türleri
Kâr amacıyla işletilen kampları burada sınıflayın
Belirli tür kamplardaki etkinlikleri 796.545'de sınıflayın 

.542 2 Kurumsal kamplar
Örnek: Okul, kilise, YMCA, izcilik 
Kurumsal gündüz kamplarını 796.5423'de sınıflayın 

.542 3 Gündüz kampları



.545 Etkinlikler
Örnek: Ağaç işleme, kamp ateşleri, oyunlar 

Plaj etkinlikleri için 796.53'e hkz.

.56 Çiftlik tatilleri ve çiftçilik

.6 Bisiklet ve ilgili etkinlikler
Motor ya da hayvan gücüyle hareket etmeyen tekerlekli araçların kullanımı 
Örnek: Kara yelkenciliği, ambalaj kutularından yapılmış arabalarla yarış 

Tekerlekli paten kayma için 796.2l’e bkz.

.62 Yarışlar
Bu numaranın ambalaj kutularından yapılmış arabaların yarışları için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir, 796.6'da sınıflayın

.64 Turlar

.7 Motorlu taşıt sürücülüğü
Kar arabası kullanma için 796.94’e hkz

796.72-796.76 Yarış sürücülüğü
Kapsamlı eserleri 796.7'de sınıflayın

.72 Otomobil yarışları
Oyuncak araba yarışları için ayrıca 790.133’e bkz.

.720 6 Kuruluşlar, tesisler, yönetim

.720 68 Yarış yolları ve sürat pistleri
Temel nunaara olan 796.72068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Indianapolis Motor Sürat Pisti 
796.7206877252
Yönetim için kullanmayın, 796.72069'da sınıflayın

.720 69 Yönetim
Temel numara olan 796.72069'a, l.Tablo'dan 0681-0688 
notasyonunda —068'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
mali yönetim 796.720691

.73 Otomobil rallileri

.75 Motorsiklet ve skuter yarışları

.756 Motokros

.76 Mini araba yarışları (Karting)

796.77-796.79 Zevk için sürücülük
Kapsamlı eserleri 796.7'de sınıflayın



.77

.78

.79

.8

.812

.8122

.8123

.8125

.815

.815 2

.815 3 

.8154 

.815 5

.815 9

.83

.86

.91

.912

Zevk için spor araba kullanımı 

Zevk için binek arabası kullanımı

Zevk için seyyar evle yolculuk
Örnek: Karavan, kamp arabası

Mücadele sporları
Savaş sanatlarını burada sınıflayın 
Hayvanlarla mücadeleyi 791.8'de sınıflayın

Silahsız mücadele
Boks için 796.83'e hkz.

Güreş
Bilek güreşi dahil 
Kıta (Greko-Romen) güreşi 
Serbest güreş 
Sumo (Japon) güreşi

Jujitsu ve ilgili savaş sanatları stilleri
Tedavi amaçlı egzersizler için ayrıca 613.7148'e hkz.

Judo
Jujitsu'yu burada sınıflayın 

Karate 
Aikido 
Çin stilleri

T’ai chi ch’üan 613.7148’e alındı
Kempo ve kungfu için 796.8159'a hkz.

Kempo ve kung fu
Bu numaranın diğer stiller için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
796.815'de sınıflayın

Boks
Eskrim

Kendo, bojutsu dahil 
Kılıç dövüşünü burada sınıflayın 

Buz ve kar sporları
Buz halikçı lığlı için 799.12’ye hkz.
Kar kampçılığı için 796.54'e,atların çektiği kızakları kullanma için 
798.6'ya ayrıca hkz.

Buz pateni
Figürlü kayma

Örnek: Buz dansı, çiftler



.914 Süratli kayma

.92 Kar ayakkabılarıyla yürüyüş

.93 Kayak

.932 Kayak krosu
Biatlon dahil
Kuzey (Nordik) kayağını. Kuzey düzenini burada sınıflayın 

Atlama için 796.933'e hkz.

.933 Atlama

.935 Alp (Alpine) kayağı
İnişi, büyük slalomu, slalomu kapsar 
Örnek; Süper büyük slalom

.937 Serbest stil kayak
Örnek: Bale, moğol, ustalıklı

.94 Kar arabası kullanma

.95 Kızak kayma ve yokuş aşağı kayma
Örnek; Yarış kızağı, arka arkaya bağlı çifte kızak, ayaksız ve ucu kalkık 
alçak kızak

.96 Buz oyunları

.962 Buz hokeyi
Çim hokeyi için ayrıca 796.355'e hkz.

.962 01-962 09 Standart altbölümler
796.3320202-796.332077'de belirtildiği gibi l.Tablo'dan 
notasyon. Örneğin donanım 796.962028

.962 2 Strateji ve taktikler
Kayma, vurma, pas verme dahil

.962 27 Kalecilik

.962 3 Hakemlik

.962 6 Buz hokeyinin belirli türleri
Oyunları [eski 796.9627] burada sınıflayın
Türüne bakmaksızın strateji ve taktikleri 796.9622'de sınıflayın

.962 62 Minikler hokeyi

.962 63 Yüksekokul hokeyi

.962 64 Profesyonel hokey

.962 648 Stanley Kupası



.962 66

[.962 7]

.964

.97

.98

Uluslararası hokey
Belirli turnuvaları burada sınıflayı n 

Oyunlar
796.9626'ya alındı

Curling (buz üstünde ağır taşlarla oynanan bir İskoç oyunu) 

Yelkenli kızak kullanma

Kış Olimpiyat oyunları
Belirli oyunları kronolojik olarak düzenleyin
Belirli bir etkinliği etkinlikle birlikte sınıflayın. Örneğin paten 796.91 

.980 93-.980 99 Coğrafi ele alış
Belirli oyunlar için kullanmayın; 796.98 'de sınıflayın

797 Su ve hava sporları
Bilgisayara dayalı su ve hava sporlarını 794.87’de sınıflayın 

Güvenlik önlemleri.028 9
Su sporlarından, su güvenliği ile ilgili kapsamlı eserleri 
797.200289'da sınıflayın

.1

.12

.122

.123

.124

.1246

.125 

.125 6 

.129

797.1-797.3 Su sporları
Kapsamlı eserleri 797'de sınıflayın 

Balıkçılık için 799.l'e hkz

Tekne sporları

Belirli tip teknelerle
Belirli tip teknelerle denizciliği 623.882'de, belirli tip teknelerle yarışçılığı 
797.14'de sınıflayın

Kano
Sandal (kürek)
Yelkenli

Yelkenli söıfiçin ayrıca 797.33'e hkz.
Yatçılık

Yatçılıkla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Motorlu yatçılığı 796.1256'da sınıflayın 

Motorlu tekne 
Yatçılık 

Yüzen evler
Konut olarak yüzen evler için ayrıca 643.2'ye hkz.



.14

[.17]

.2

.203

.21

.24

.25

.3

.32

.33

.35

.37

.5

.51

.52

.53

.54

Tekne yarışları ve regattalar
Her türlü yarış için standart altbölümler eklenmiştir. Örneğin İngiltere'de 
yat yarışları 797.140941

Diğer su sporları 
797.3'e alındı

Yüzme ve dalgıçlık
Su parklarını burada sınıflayın
Standart altbölümler için 797.2001-797.2009'u kullanın

Su gösterileri
Senkronize yüzme için ayrıca 797.2l'e hkz.

Yüzme
Örnek: Senkronize yüzme

Sualtı yüzücülüğü için 797.23'e hkz.

Sualtı yüzücülüğü
Örnek: Derin deniz, aletli dalış, su ciğeriyle (tüple) dalış 

Tramplen ve kule atlama

Su oyunları
Örnek: Su topu

Diğer su sporları [eski 797.17]

Dalga sörfü

Rüzgar sörfü (Yelkenli sörf)

Su kayağı 

Jet kayağı 

Hava sporları 

Balonla uçma

191.52-191.54 Motorlu uçak kullanma 
Kapsamlı eserleri 797.5’de sınıflayın

Yarışlar 

Zevk için uçma 

Gösteri uçuşları
Akrobatik gösterileri burada sınıflayın



.55 Planörle uçma ve süzülme
Örnek: Askılı planör

.56 Paraşütle atlama

798 Atlı sporlar ve hayvan yarışları
Bilgisayara dayalı atlı sporlar ve hayvan yarışlarını 794.88’de sınıflayın

.23

[.230 74]

[.230 79]

.25

.4

.400 1-.400 5 

.400 6 

.400 68

.400 69

798.2-798.6 Atlı sporlar
Kapsamlı eserleri 798'de, atların yardımıyla avcılığı 799.23'de sınıflayın 

Polo için 796.353'e bkz.

Atçılık
At yarışları için 798.4'e hkz.
Bkz. Kılavuz 798.2

Atçılık
Hem atın hem de binicinin eğitimini, giysilerini burada sınıflayın 
Sadece atın eğitimini 636.1088'de sınıflayın 

Atlama için 798.25'e hkz.
Gösteriler

Kullanmayın; 798.24'de sınıflayın 
Yarışmalar ve ödüller

Kullanmayın; 798.24'de sınıflayın 

Atçılık gösterileri ve yarışmaları 
Örnek: Üç gün süren yanşlar 
Atlamayı 798.25'de sınıflayın 

Atlama
At yarışları Pist yarışları

Standart altbölümler 

Kuruluşlar, tesisler, yönetim 

Yarış pistleri
Temel numara olan 798.40068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'deki yarış pistleri 798.4006842
Yönetim için kullanmayın; 798.40069'da sınıflayın

Yönetim
Temel numara olan 798.40069'a, 1. Tablo'dan 0681-0688 
notasyonunda —068'i izleyen numaralan ekleyin.
Örneğin pazarlama yönetimi 798.400698

.400 7-.400 9 Standart altbölümler



.401

[.43]

.45

.46

.6

.8

799

.1

.11

.12

Bahisler
Müşterek bahisler dahil

Pist yarışları
Numara kullanılmıyor; 798.4'de sınıflayın 

Engelli yarışlar 
Koşumlu yarışlar 

At arabası sürme
Atlann çektiği kızakları kullanma dahil 

Koşumlu yarışlar için 798.46'ya hkz.

Köpek yarışları
Bu numaranın atlar ve köpekler dışındaki yanş hayvanları için 
kulanılmasından vazgeçilmiştir; 798'de sınıflayın

Balıkçılık, avcılık, atıcılık
Bilgisayara dayalı balıkçılık, avcılık, atıcılık oyunlarını 794.89’da sınıflayın 

Hem fabrika hem de el yapımı gereçlerin imalat/ için ayrıca 688.79'a hkz.

Balıkçılık
Ticari ve spor amaçlı balıkçılığı eşit ağırlıkta ele alan eserleri 639.2'de 
sınıflayın

Tatlı su balıkçılığı
Belirli türdeki tatlı su balıklarının avlanmasını 799.17'de sınıflayın

799.12-799.14 Belirli balık avlama yöntemleri
Kapsamlı eserleri 799. l'de; tatlı su balıkçılığının belirli yöntemlerini 
799.1 l'de, tuzlu su balıkçılığının belirli yöntemlerini 799.16'da, belirli tür 
balıkların avlanma yöntemlerini 799.17'de sınıflayın

Olta balıkçılığı
Örnek; Hareketsiz avlama, sinek yemli olta atma, yemli olta atma.
çevirme, sıyırtma (trol), buz balıkçılığı

Yapay sineklerin yapımı için ayrıca 688.7912'ye bkz.

.13 Ağla balıkçılık
Örnek: Serpme

. 14 Diğer balık avlama yöntemleri
Örnek: Zıpkınla avlama

.16 Tuzlu su balıkçılığı
Belirli tür tuzlu su balıklarının avlanmasını 799.17'de sınıflayın 

[.160 916 3-.160 916 7] Belirli tür sularda
Kullanmayın; 799.166'da sınıflayın



. 166 Belirli tür sularda
Temel numara olan 799.166'ya, 551.461 -551.469 arasında 551.46'yı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Darien Körfezinde balıkçılık 
799.16635

. 17 Belirli tür balıkların avlanması
Temel numara olan 799.17'ye, 597.2-597.5 arasında 597'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alabalık avlama 799.1755

.2 Avcılık
Avcılık ve atıcılık sporlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ticari ve spor amaçlı balıkçılığı eşit ağırlıkta ele alan eserleri 639.l'de 
sınıflayın

Av hayvanlan dışındaki hedeflere atıcılık için 799.3'e hkz.

.202 Çeşitli

.202 8 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

.202 82 
sapanlar,

.202 83

.202 832

.202 833

.202 834

.202 85

1.209]

799.202 82-799.202 85 Avcılık ve atıcılıkta balistik gereçler 
Kapsamlı eserleri 799.2028'de sınıflayın

Üfleme boruları, bumeranglar, mızraklar, bolalar, kenetler, 
ağlar

Ateşli silahlar 

Tüfekler (yivli)

Tabancalar

Çifte ve tek kırmalar (saçma atan tüfekler)

Oklar ve yaylar
Veri işleme ya da bilgisayarlar için kullanmayın; 799.2028'de 
sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 799.29'da sınıflayın

.21

.213

.215

.23

.232

.234

799.21-799.23 Yöntemler
Kapsamlı eserleri 799.2'de, belirli tür hayvanların avlanma yöntemlerini 
799.24-799.27'de sınıflayın

Av hayvanlarını vurma
Ateşli silahlarla •
Ok ve yayla

Hayvanların yardımıyla avlanma 
Şahinlerle 
Köpeklerle



.24

799.24-799.27 Belirli tür hayvanların avlanması
Kapsamlı eserleri 799.2'de sınıflayın

Kuşlar

.242

.243

.244

.248

■254-.259

799.242-799.244 Belirli ortamlardan gelen
Kapsamlı eserleri 799.24’de, ortamlanna bakmaksızın, belirli tür kuşları 
799.248'de sınıflayın

Kara kuşları

Körfez ve sahil kuşları

Su kuşlan

Belirli tür kuşlar
Temel numara olan 799.248'e, 598.3-598.9 arasında 598'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ördekler 799.24841; ancak körfez ve 
sahil kuşlarının avlanmasıyla ilgili kapsamlı eserleri 799.243'de 
sınıflayın

Küçük av hayvanlan
Kuşlar için 799.24'e hkz.

Belirli türler

.21

.271-.278

.279

.29

Temel numara olan 799.25'e, 594-599 arasında 59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tavşanlar 799.259322

Büyük hayvanların avlanması
Büyük, memeli av hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Belirli türler için 799.27'ye hkz.

Belirli tür büyük av hayvanları
Kuşlar için 799.24'e hkz.

Memeliler
Temel numara olan 799.27'ye, 599.1-599.8 arasında 599'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin filler 799.2761
Kapsamlı eserleri 799.26'da sınıflayın

Sürüngenler
Temel numara olan 799.279'a, 597.92-597.98 arasında 597.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin krokodiller 799.2798

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 799.29'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'da avcılık 799.2943



.3 Av hayvanları dışındaki hedeflere atıcılık
Balistik gereçler için 799.20282-799.20285'e bkz.

.31 Ateşli silahlarla

.312 Sabit hedeflere
Biatlon için 796.932'ye hkz.

.313 Hareketli hedeflere
Örnek: Trap atışlan, skit atışları

.32 Ok ve yayla (Okçuluk)



800

800 Edebiyat ve retorik (güzel anlatım sanatı)
Edebiyatla ilgili, edebiyat hakkındaki eserleri burada sınıflayın

(Seçenek; Belirli bir konudaki edebi denemeleri, söylevleri, mektupları, hicvi, 
mizahı, alıntıları, epigramları, anekdotlan, günlükleri, hatıra defterlerini, 
hatıraları konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin mimari üzerine denemeler 720)

Genel konulardan sonra (800-809) temel düzenleme, dile göre edebiyattır, sonra 
her dil için biçime göre edebiyat, sonra tarihi döneme göre her biçim; ancak 
çeşitli eserler önce tarihi döneme, sonra biçime göre düzenlenmiştir. Daha 
ayrıntılı açıklamalar 3.Tablo'nun başında yer almaktadır.
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin birden 
fazla edebi biçimlerden şiir halinde yazılmış tiyatro koleksiyonları 808.82 (808.81 
değil)

Tiyatro
Şiir

Nükteli kısa şiirleri çeşitli eserlerle birlikte sınıflayın
Roman ve hikâye 
Denemeler 
Söylevler 
Mektuplar 
Çeşitli eserler 
Hiciv ve mizah

İki veya daha fazla edebi formdaki hiciv ve mizah koleksiyonlarını burada 
sınıflayın

(Seçenek: Hiciv ve mizaha diğer bütün türlere göre öncelik verin)
Dil ve edebiyatla ilgili disiplinlerarası eserleri 400'de, sanatla ilgili disiplinlerarası 
eserleri 700'de, halk edebiyatını 398.2'de; opera güftelerini, şiirlerini, müzikle 
birlikte söylenmek üzere yazılmış sözleri 780'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 800; 800 ile 398.2; 800 ile 591, 636, 398.245; 800 ile 741.6

801 Felsefe ve kuram
.3 Değer, etki, sonuç

.9 Doğa ve özellik

.92 Psikoloji
Bir hayal ürünü olarak edebiyat dahil

.93 Estetik



Eleştiri
Edebi eleştirinin kuramını, tekniğini ve tarihini burada sınıflayın 
Eleştirel değerlendirmeyi 809'da sınıflayın

.951

.952

.953

.954

.955

.956

.957

.959

802
803
[804]

801.951 -851.957 Belirli edebi biçimlerin eleştirisi 
800 un altındaki öncelik tablosunu inceleyin
Kapsamlı eserleri 801.95’de, belirli edebi biçimlerin metnine ilişkin eleştirileri 
801.959'da sınıflayın

Şiir

Tiyatro

Roman ve hikâye 

Denemeler 

Söylevler 

Mektuplar

Hiciv ve mizah
Parodiyi burada sınıflayın

Metne ilişkin eleştiri

Çeşitli
Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar 
[Kullandmıyor]

En son 16.Basım'da kullanıldı

805 Süreli yayınlar
Süreli formdaki edebi metin koleksiyonlarını 808.80005'de, süreli formdaki tarih, 
tanım, eleştirel değerlendirmeleri 809.005'de sınıflayın

806 Örgütler
807 Eğitim, araştırma, ilgili konular



808 Retorik (güzel anlatım sanatı) ve birden fazla edebi 
biçimdeki edebi eser koleksiyonları

Güzel anlatım sanatı (Rhetoric); Dilin etkin bir şekilde kullanımı 
Kompozisyonu, aşırma edebiyatını burada sınıflayın
Kişilere göre edebiyat ve güzel anlatım sanatını, tarih ve tanım için kullanmayın; 
kişilere göre güzel anlatım sanatının tarih ve tanımını 808.008'de, kişilere göre, 
birden fazla edebi biçimdeki edebi eser koleksiyonlarını 808.89'da sınıflayın
Dilin standart kullanımının (kuralcı dilbilim) genel ele alınışını 418'de; belirli bir 
dilin standart kullanımının ele alınışını, 4.Tablo'dan 8 notasyonunu kullanarak, 
belirli dil ile birlikte sınıflayın. Örneğin İngilizce kullanımı 428; edebi eleştirilerin 
tarihi, tekniği ile kuramı 801.95

Bkz. Kılavuz 808.001-808.7 ile 070.52

ÖZET
808.001-.009 Retoriğin standart altbölümleri

.02-.06 Retoriğin genel konuları

.1 Şiirde retorik

.2 Tiyatroda retorik

.3 Roman ve hikayede retorik

.4 Denemelerde retorik

.5 Söylevlerde retorik

.6 Mektuplarda retorik

.7 Hiciv ve mizahta retorik

.8 Birden fazla edebiyattan edebi metin koleksiyonları

.001-.009 Retoriğin standart altbölümleri

[.025]

808.02-808.06 Retoriğin genel konuları 
Kapsamlı eserleri 808’de sınıflayın

Yazım ve yayıncılık teknikleri 
Basılabilir formda yazma
Müsveddelerin hazırlanması ve sunulmasını konu alan eserleri burada 
sınıflayın
Kompozisyonların belirli türlerinin yazım ve yayıncılık teknikleri 
808.06'ya alındı
Müsveddelerin ajans ve yaymevlerine sunulmasını 070.52'de sınıflayın 

Araştırma için ayrıca 001.4’e bkz.
Bkz. Kılavuz 808.001-808.7 ile 070.52

Yayın için yazım
Numara kullanılmıyor; 808.02'de sınıflayın



.027 Yayıncılık teknikleri
Müsveddelerin basılabilir hale getirilmesi 
Üslup kılavuzlarını burada sınıflayın

.04 Belirli dillerde retorik
Diline bakmaksızın müsveddelerin hazırlanmasını 808.02’de, diline 
bakmaksızın belirli türdeki kompozisyonların retoriğini 808.06'da 
sınıflayın

.042 İngilizce'de

.042 7 Eleştirel okuma yoluyla retoriği öğrenme
Eleştirel okuma için tek eserler ve koleksiyonlar dahil 

Bkz. Kılavuz 808.0427

[.042 75] Retorik öğrenimi için edebiyat
Numara kullanılmıyor; 808.027'de sınıflayın

.043-.049 Diğer dillerde
Temel numara olan 808.04'e, ö.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Alman retoriği 808.0431; sonra sonuca,
808.04201-808.0427'de 808.042'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin eleştirel okuma yoluyla Alman retoriğini öğrenme 808.04317

.06 Belirli tür kompozisyonların retoriği
Belirli türdeki kompozisyonlar için yazım ve yayıncılık tekniklerini 
[eski 808.02] burada sınıflayın
Belirli edebi formlardaki retoriği 808.1-808.7'de sınıflayın 

.062 Özetler

.066 Profesyonel, teknik, açıklayıcı edebiyat
Temel numara olan 808.066'ya, 001-999 arasında üç rakamlı (ama 
standart altbölüm değil) sayı ekleyin. Örneğin, teknik yazılar 
808.0666, teknik sözlüklerin yazımı 808.0666 (808.066603 değil)-, 
köprü mühendisliği üzerine yazılar 808.066624 (808.0666242 değil)', 
sonra yabancı bir dildeki yazı için, 0 ekleyin ve sonuca, ö.Tablo'dan 
2-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin başka dilleri konuşanlar için 
İspanyolca teknik yazılar 808.0666061
Gazete yazılarının yayın tekniği [eski 070.415] 808.06607'de, ticari 
yazıların üslubunu anlatan el kitapları [eski 651.7402] 808.06665'de, 
iş mektuplarının üslubunu anlatan el kitapları [eski 651.75]
808.06665l'de sınıflanır

Çocuklar için açıklamalı yazılar için 808.0688'e; Özetler için 
808.062'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 651.7 ile 808.06665, 658.45

.067 Yetişkinler için basit edebiyat
Okumayı öğrenen veya yabancı dile başlayan yetişkinler için eserler



.068

.068 1-.068 7

.068 8

Çocuk edebiyatı
Belirli edebi biçimler

Temel numara olan 808.068'e, 808.1-808.7 arasında 808'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin tiyatro 808.0682

Açıklayıcı yazılar

808.1-808.7 Belirli edebi biçimlerde retorik
800 un altındaki öncelik tablosunu inceleyin
Kapsamlı eserleri 808'de, çocuklar için belirli biçimleri 808.0681-808.0687'de 
sınıflayın

.1 Şiirde retorik
Vezin tekniğini (prosodi) burada sınıflayın
Temel numara olan 808.l'e. Tablo 3-B'den 102-108 notasyonunda —lO'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin lirik şiir 808.14

Bkz. Kılavuz 808.1 ile 404.6

.2 Tiyatroda retorik
Temel numara olan 808.2'ye,. Tablo 3-B'den 202-205 notasyonunda —20'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tek kişilik oyunlar 808.241

.3 Roman ve hikâyede retorik
Kısa roman ve romanların retoriğini burada sınıflayın
Temel numara olan 808.3'e, Tablo 3-B'den 301-308 notasyonunda —30'u 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin bilim kurgu 808.38762

.4 Denemelerde retorik

.5 Söylevlerde retorik
Sözlü ifade sanatı veya tekniği
Ses, ifade, el hareketlerini (jestleri) burada sınıflayın

.51 Topluluğa konuşma (hitap)
Örnek: Akşam yemeğinden sonra, platform üzerinde, radyo konuşması; 
özel nedenlerle konuşma yapmak ve şerefe kadeh kaldırmak

Tartışma ve kamu tartışmaları için 808.53'e, vaazlar için 25l'e bkz.

.53 Tartışma ve kamu tartışmaları

.54 Ezbere okuma
Sözlü yorumları burada sınıflayın 
Koro halinde konuşmayı 808.55'de sınıflayın 

.543 Hikâye anlatma

.545 Yüksek sesle okuma

.55 Koro halinde konuşma



Sohbet

Dinleme
Bu koşullarda bir anlamı olmadığı için numara kullanılmıyor

[.59]

.6 Mektuplarda retorik

,7 Hiciv ve mizahta retorik
Parodilerde retoriği burada sınıflayın

.8 Birden fazla edebiyattan edebi metin koleksiyonları
Birden fazla yazara göre
Bu numaranın, aynı derecede edebi olan ve edebiyatın tarihi, tanımı, eleştirel 
değerlendirmesini ele alan eserler için kullanımından vazgeçilmiştir; 800'de 
sınıflayın
Aynı derecede edebi olan eserler ve edebiyatın tarihi, tanımı, eleştirel 
değerlendirmesini ele alan eserler, eğer bu altbölümler içinde bulunan belirli 
konularla sınırlanmışsa, 808.8'in altbölümlerinde sınıflanır. 18. yüzyıl 
edebiyatının eserleri ve eleştirisi 808.80033, tiyatro eserleri ve eleştirisi
808.82
Aynı dildeki iki veya daha fazla edebi biçimi, bu dilin edebiyatı ile birlikte 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 808.8

ÖZET
808.800 01-.800 07 Standart altbölümler

.800 1-.800 5 Belirli dönemlerden koleksiyonlar 

.801-.803 Belirli özelliklere ağırlık veren koleksiyonlar

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88

.89

.800 01-.800 07

[.800 08]

[.800 09]

.800 1-.800 5

Şiir koleksiyonları
Tiyatro koleksiyonları
Roman ve hikâye koleksiyonları
Deneme koleksiyonları
Söylev koleksiyonları
Mektup koleksiyonları
Hiciv ve mizah koleksiyonları
Çeşitli eserlerin koleksiyonları
Belirli kişilere göre ve onlar için koleksiyonlar

Standart altbölümler

İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; 808.89'da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 809'da sınıflayın

Belirli dönemlerden koleksiyonlar
Temel numara olan 808.800'e, l.Tablo'dan 0901-0905 
notasyonunda —090'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 18.yy 
edebiyatı koleksiyonları 808.80033



-801-.803 Belirli özelliklere ağırlık veren koleksiyonlar
Temel numara olan 808.80'e, Tablo 3-Cden 1-3 notasyonunu 
ekleyin.Örneğin klasisizmi işleyen edebi koleksiyonlar 808.80142, 
ölümü işleyen edebi koleksiyonlar 808.80354

.81

.812-.818

.819

.82

.822-.825

.829

808.81-808.88 Belirli biçimlerdeki koleksiyonlar
Özel girişler altında belirtilen ekler, değişiklikler, iptaller, istisnalardan başka, 
* ile işaretli her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

001 -008 Standart altbölümler
009 Coğrafi ele alış

Tarihi dönemleri 01-05'de; belirli bir biçim için 
numarada kişilerin ele alınışını, l.Tablo'dan notasyon 
eklemeksizin sınıflayın 

01-05 Tarihi dönemler
Temel numara olan O'a, 1 .Tablo'dan 0901-0905 
notasyonunda —090'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
18.yy 033

800’ün altındaki öncelik tablosunu inceleyin 
Kapsamlı eserleri 808.8'de sınıflayın 

*Şiir koleksiyonları 
*Belirli türler

Temel numara olan 808.8l'e. Tablo 3-B'den 102-108 notasyonunda 
—lO'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin hikâye gibi olan şiir 
koleksiyonları 808.813

Belirli özelliklere ağırlık veren şiir
Temel numara olan 808.819’a, Tablo 3-C’den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin hayvanlar hakkında şiir koleksiyonları 808.81936
Belirli türdeki şiirleri özelliğine bakmaksızın 808.812-808.818’de 
sınıflayın

*Tiyatro koleksiyonları
Belirli iletişim ortamları, faaliyet alanları, türler

Temel numara olan 808.82'ye, Tablo.3-B'den 202-205 notasyonunda 
—20'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin trajedi koleksiyonları 
808.82512

Belirli özelliklere ağırlık veren tiyatro
Temel numara olan 808.829'a, Tablo 3-C'den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Abraham Lincoln hakkındaki oyunların koleksiyonu 
808.829351

atro
ayın

.83

.831-.838

Belirli iletişim ortamları, faaliyet alanları ve türlerle ilgili tiy 
eserlerini, özelliğine bakmaksızın 808.822-808.825'de sınıfla

*Roman ve hikâye koleksiyonları
Belirli faaliyet alanları ve çeşitleri

Temel numara olan 808.83'e, Tablo 3-B'den 301-308 notasyonunda
—30'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin aşk hikâyeleri ....koleksiyonları 808.8385 

*808.81-808.88'de belirtildiği gibi ekleyin



.839 Belirli özelliklere ağırlık veren roman ve hikâye
Temel numara olan 808.839'a, Tablo 3-C'den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin hayvanlar hakkındaki roman ve hikâye 
koleksiyonları 808.83936
Belirli faaliyet alanları ve çeşitlerin roman ve hikâyelerini, 
özelliğine bakmaksızın 808.831-808.838'de sınıflayın

.84 *Deneme koleksiyonları

.849 Belirli özelliklere ağırlık veren denemeler
Temel numara olan 808.849’a, Tablo 3-C’den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin tanımlayıcı deneme koleksiyonları 808.84922

.85 *Söylev koleksiyonları

.851-.856 Belirli türler
Temel numara olan 808.85'e, Tablo 3-B'den 501-506 notasyonunda 
—50'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tartışmalar 808.853

.859 Belirli özelliklere ağırlık veren söylevler
Temel numara olan 808.859'a, Tablo 3-C'den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin tanımlayıcı söylev koleksiyonları 808.85922
Belirli türdeki söylevleri, özelliğine bakmaksızın 808.851-808.856'da 
sınıflayın

.86 *Mektup koleksiyonları

.869 Belirli özelliklere ağırlık veren mektuplar
Temel numara olan 808.869'a, Tablo 3-C'den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin klasisizme ağırlık veren mektup koleksiyonları 
808.869142

.87 *Hiciv ve mizah koleksiyonları

.879 Belirli özelliklere ağırlık veren hiciv ve mizah
Temel numara olan 808.879'a, Tablo 3-C'den 1-3 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin tatiller hakkında edebi mizah koleksiyonlan 
808.87933

.88 *Çeşitli eserlerin koleksiyonları

.882 Fıkralar [eski 808.887], alıntılar, epigramlar, anekdotlar, duvar
yazıları

.883 Günlükler, hatıra defterleri, not defterleri, hatıralar

.887 Tanımlanabilir bir biçimi olmayan eserler
Deneysel ve biçim verilmemiş eserleri burada sınıflayın
Fıkralar 808.882'ye alındı

.888 Düzyazı edebiyatı
Belirli bir biçimdeki düzyazı edebiyatını, biçim ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin denemeler 808.84; tanımlanabilir biçimi olmayan düzyazı 
808.887

*808.81-808.88'de belirtildiği gibi ekleyin



.89 Belirli kişilere göre ve onlar için koleksiyonlar
Temel numara olan 808.89'a, Tablo 3-C'den 8-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Afrika neslinden insanlar için birden fazla dildeki edebiyat 
koleksiyonlan 808.89896
Belirli tür insanlara göre ve onlar için belirli biçimdeki edebiyatı 808.81- 
808.88'de, belirli tür insanlara göre ve onlar için belirli özelliklere ağırlık 
veren edebiyatı 808.80l'de-808.803'de, belirli tür insanlara göre ve onlar 
için belirli dillerdeki edebiyatı 810-890'da sınıflayın

809 Birden fazla edebi biçimi olan eserlerin, tarihi, tanımı, 
eleştirel değerlendirmesi

Birden fazla yazara göre ele alış 
Toplu biyografileri burada sınıflayın
Edebi eleştirinin kuramım, tekniğini, tarihini 801.95'de; aynı dildeki iki ve 
daha fazla edebiyatı, o dilin edebiyatı ile birlikte sınıflayın

Bkz. Kılavuz 808.8

.001-.007 Standart altbölümler

[.008] insan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın, 809.8'de sınıflayın

[.009] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın, kişileri 809'da, tarihi dönemleri 809.01-809.05'de, 
coğrafi ele alışı 809.89'da sınıflayın

.01 -.05 Belirli dönemlerin edebiyatı
Temel numara olan 809.0'a, l.Tablo'dan 0901-0905 arasında—090 
notasyonunu ekleyin. Örneğin, 18 yy. edebiyatının tarih, tanım, eleştirel 
değerlendirmesi 809.033

.1-.7 Belirli biçimlerdeki edebiyat
Temel numara olan 809'a, 808.81-808.87'de 808.8'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin, hikâye gibi şiirlerin tarih, tanım, eleştirel değerlendirmesi 
809.13, hayvanlar hakkındaki şiirler 809.1936



.8 Belirli tür insanlara göre ve onlar için edebiyat
İnsan türlerine göre edebiyatın tarih ve tanımını burada sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
Amerikalı Roman Katolik kızlarına göre veya onlar için edebiyatın tarih, 
tanım, eleştirel değerlendirmesi 809.892827 (809.813, 809.89222 veya 
809.8973 değil)

Belirli yaş grubundaki kişiler 809.89282-.89285
Belirli cinsiyetteki kişiler 809.89286-.89287
Coğrafya, tarih ve bunların belirli disiplinleriyle 
uğraşan kişiler 809.8929
Belirli mesleki ve çeşitli özellikleri olan diğer kişiler 809.89204-.89279 
Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların insanları 809.803-.889
Belirli, kıtalar, ülkeler, yerlerde yerleşmiş kişiler 809.893-.899
Belirli bölgelerde yerleşmiş kişiler 809.891

Belirli tür kişilere göre ve onlar için belirli biçimlerdeki edebiyatı
809.1-809.7'de, belirli tür kişilere göre ve onlar için belirli özelliklere ağırlık 
veren edebiyatı 809.9'da, belirli tür insanlara göre ve onlar için belirli dillerin 
edebiyatını 810-890'da sınıflayın

809.803-809.889 Belirli ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ve onlar için 
edebiyat

Kapsamlı eserleri 809.8'de sınıflayın

.803-.879 Genel ve daha geniş Batılı ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ve 
onlar için edebiyat

Temel numara olan 809.8'e, S.Tablo'dan 03-79 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kuzey Amerikalılar 809.81

.88 Diğer ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ve onlar için

.881 Eski Yunan

.888 Çağdaş Yunan ve Kıbrıs

.889 Diğer
Temel numara olan 809.889'a, 5.Tablo'dan 91-99 notasyonunda —9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin, Musevi edebiyatı 809.88924, 
Afrikalıların edebiyatı 809.8896

.89 Diğer belirli insan türlerine göre ve onlar için edebiyat

Temel numara olan 809.89'a, Tablo 3-C'den 91-99 notasyonunda —9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin, ressamlar için birden fazla dildeki 
edebiyat 809.89275, Kanada'da yerleşmiş olanlar için birden fazla dildeki 
edebiyat 809.8971



.9 Belirli özelliklere ağırlık veren edebiyat
Belirli biçimlerdeki edebiyatı, özelliği dikkate almaksızın 809.1-809.7'de 
sınıflayın

.91-.92 Belirli nitelik ve özelliklere ağırlık verme
Temel numara olan 809.9'a, Tablo 3-C'den 1-2 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin trajedi ve korkuya ağırlık veren edebiyatın tarihi, tanımı, eleştirel 
değerlendirmesi 809.916
Belirli konulara değinen edebiyatı, ağırlık verilmiş nitelik veya özellikleri 
dikkate almaksızın 809.933'de sınıflayın

.93 Diğer durumlara ağırlık verme

.933 Belirli konularla ilişki
Temel numara olan 809.93'e, Tablo 3-C'den 32-38 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin evlilikle ilgili edebiyatın tarih, tanım, eleştirel 
değerlendirmesi 809.93354

.935 Konuları vurgulama
Temelde güzel yazın olmayan eserlerin edebi değeri
Temel numara olan 809.935'e 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
edebi dini eserler 809.9352, edebi biyografi ve otobiyografi 
809.93592



> 810-890 Belirli dillerin edebiyatı
Edebiyat, ülkesine bakılmaksızın, yazıldığı orjinal dile göre sınıflanır.

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren bir dildeki çevirileri, o dilin edebiyatı ile 
birlikte sınıflayın)

Bir lehçe için belirli bir bölge olmadıkça, bu lehçenin edebiyatı ait olduğu temel 
dilin edebiyatı ile birlikte sınıflanır
Pidgin (Uluslararası karışık dil) ya da creole (Louisiana’da konuşulan 
Fransızca) ile yazılan edebi eserler, kaynaklandığı dillerden hangisinden daha 
fazla kelimeyi içeriyorsa, o dil içinde sınıflanır.
(Seçenek: Her bir edebi eser grubu için, 04 ekleyin, sonra Tablo 3-B’den 01-89 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Afrika dillerinde yazılmış lirik şiir koleksiyonları 
896.0410408)
(Seçenek: Vurgulanmak istenen bir dilin edebi eserlerine öncelik veya daha 
uygun ya da daha kısa bir sınıflama numarası vermek için, aşağıdaki 
seçeneklerden birini kullanın:

(Seçenek A: 810’da sınıflayın, burada bütün talimatlar yer almaktadır.)
(Seçenek B: 810’un önüne bir harf ya da bir sembol yerleştirerek öncelik 
verin. Örneğin Arap dili edebiyatı 8A0. Burada temel numara 8A’dır)
(Seçenek C: İki ya da daha fazla ülkenin aynı dili paylaştığı yerlerde; ya
(1) farklı ülkeleri ayırdetmek için ülkenin başındaki harfleri kullanın ya da
(2) bu ülkelerin edebiyatı için yeni oluşturulmuş tercih edilmeyen 
numaraları kullanın. Tüm talimatlar 810, 819, 820, 828.99, 840.1-848.9, 
848.99, 860.1-868, 868.99, 869, 869.899’da yer almaktadır)

* işaretli her edebiyata, tek tek yazarlar hakkında ya da onlar tarafından yazılmış 
eserler için. Tablo 3-A’dan 1-8 notasyonunu; yeni oluşturulmuş temel numaraya, 
birden fazla yazar hakkında veya onlar tarafından yazılmış eserler için Tablo 3-B’ 
den 01-89 notasyonunu ekleyin. Eğer temel numara bir notla belirlenmemişse, 
edebiyat için verilen numaradır. Örneğin Felemenkçe için 839.31. Numara 
oluşturmayla ilgili tüm talimatlar 3.Tablo’nun başında verilmiştir
Tek tek dillerin edebiyatı için bu sınıflama cetvelinde kullanılan numaraların, 
410-490'daki numaralara ya da 6.Tablo'daki notasyona aynen uyması gerekmez. 
Sadece talimat verildiğinde 6.Tablo'dan notasyon kullanın. Örneğin 899’da

Kapsamlı eserleri 800'de sınıflayın

810 Türkçe edebiyat
Türkçe edebiyat için temel numara: 81 

Divan edebiyatı için 819'a bkz.
TÜRKÇE EDEBİYAT İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 Islamiyetten önce 9.yüzyıla kadar
2 Islamiyetten sonra
21 9.-10. yy.
22 11.-12. yy.
23 13.-15. yy.
24 16.-18. yy.
3 19. yüzyıl
31 1800-1849
32 1850-1899
4 20. yüzyıl
41 1900-1922
42 1923-



.01 -.09 Türkçe edebiyatın standart altbölümleri

811 *Türkçe şiir
Güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt biçimindeki halk şiiri örneklerini 810'un 
altında yer alan dönem tablosuna göre sınıflayın

812 *Türkçe tiyatro
Karagöz ve Ortaoyununu burada sınıflayın

813 *Türkçe roman ve hikâye
814 *Türkçe denemeler
815 *Türkçe söylevler
816 *Türkçe mektuplar
817 *Türkçe hiciv ve mizah
818 *Türkçe çeşitli eserler

.99 Türkiye Türkçesi dışı Türkçe edebiyat (Türk dili dışındaki
Altay dilleri hariç)

Temel numara olan 818.99'a, ö.Tablo'dan 9431-9433 notasyonunda -943'ü 
izleyen numaraları ekleyin, sonra 0 ekleyin ve elde edilen numaraya 
3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin Kazak edebiyatında 
roman ve hikâye 818.9927103

819 Osmanhca edebiyat
Diğer adları: Yüksek zümre edebiyatı, Saray edebiyatı. Klasik Türk edebiyatı. 
Divan edebiyatı

OSMANLICA EDEBİYAT İÇİN DÖNEM TABLOSU

1200-1450
1450-1839
1839-1923

.5

.6

.7

.8

*Osmanlıca şiir (Divan şiiri)
Gazel, kaside, mesnevi ve rubaileri ve bu biçimlerle ilgili tanıtıcı, tarihi, 
eleştirel değerlendirme kitaplarını burada sınıflayın
Hiciv ya da övgü tarzında yazılmış divan şiiri örneklerini burada sınıflayın

*OsmanIıca söylevler 

*Osmanlıca mektuplar 

*Osmanlıca hiciv ve mizah 

*Osmanhca çeşitli eserler

*3.Tablo'nun başında ve 810'un altında belirtildiği gibi ekleyin



820 *tngilizce ve Eski İngilizce (Anglosakson) 
edebiyat

İngilizce edebiyat için temel numara: 82
İngilizce Amerikan edebiyatı ve İngiliz edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Dönem numaralarını İngiltere, İrlanda, İngilizce edebiyat ile ilgili kapsamlı 
eserler için kullanın

Amerikan edebiyatı için 828.1-828.99'a bkz.
İNGİLİZ EDEBİYATI İÇİN DÖNEM TABLOSU

Büyük Britanya, İrlanda, İngilizce edebiyat ile ilgili kapsamlı 
eserler için

Erken İngiliz dönemi, 1066-1400
Ortaçağ dönemini burada sınıflayın 

Elizabeth öncesi dönem, 1400-1558 
Elizabeth dönemi, 1558-1625 

Jakoben dönemi dahil
16.yüzyılı, Rönesans dönemini burada sınıflayın 
1500-1558, Rönesans'ın Elizabeth öncesi dönemini 2'de sınıflayın 

Elizabeth sonrası dönem, 1625-1702
Caroline ve Restorasyon dönemleri dahil 

Kraliçe Anne dönemi, 1702-1745
».yüzyılı burada sınıflayın 
700-1702’yi 4'de, 1745-171799‘u 6'da sınıflayın17

6 1745-1800
7 1800-1837

Romantik dönemi burada sınıflayın
8 Viktorya dönemi, 1837-1900

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1837’yi 7'de sınıflayın

9 1900
91 1900-2000
912 1900-1945
914 1945-

(İrlanda için
1 1660'a kadar orta ve erken çağdaş
2 1660-1800
3 1800-1900
4 İrlanda edebiyatında yenilenme, 1900-1945
5 1945

821 ıjıtngiliz şiiri
822 ıjıİngiliz tiyatrosu

.3 Elizabeth dönemi, 1558-1625 

.33 William Shakespeare

823 ^İngiliz romanı ve hikâyesi *

*Temel numaraya 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

t820’nin altında ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



824

824
825
826
827
828

İngilizce edebiyat 824

ıjıİngiliz edebiyatında denemeler 
:[:îngiliz edebiyatında söylevler 
ıfıİngiliz edebiyatında mektuplar 
:|:îngiliz edebiyatında hiciv ve mizah 
:j:İngiliz edebiyatında çeşitli eserler

.1

.3

828.1-828.99 İngilizce Amerikan edebiyatı
(Seçenekli numara ve altbölümleri; Amerikan olmayan İngilizce edebiyat için 
820-828’i tercih edin. Diğer seçenekler 810-890’da açıklanmıştır)

*Kanada
KANADA EDEBİYATI İÇİN DÖNEM TABLOSU

3 I867'ye kadar Sömürge dönemi
4 1867-1900
5 1900
52 1900-1945
54 1945-

*ABD
İNGİLİZCE ABD EDEBİYATİ İÇİN DÖNEM TABLOSU

4
5
52
54

Sömürge dönemi, 1607-1776
1776-1830
1830-1861

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1830'u 2'de, 1861-1899'u 4’de sınıflayın 

1861-1900 
1900

1900-1945 
1945-

.5

.7
*Meksika
*Orta Amerika

.700 1-.708 9 Orta Amerika İngilizce edebiyatının altbölümleri
Temel numara olan 828.70'e, 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi 
ekleyin. Örneğin Orta Amerika İngilizce dramatik şiir 
koleksiyonları 828.7010208

$820’nin altında ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
*Temel numaraya 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.71-.77 Belirli ülkeler
828.7'ye, 2.Tablo'dan 7281-7287 notasyonunda—728'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Kosta Rika İngilizce edebiyatı 828.76; sonra 
çıkan temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin. 
Örneğin Kosta Rika İngilizce edebiyatında naturalizmi ele alan 
koleksiyonlar 828.7608012

.8 Batı Hint (Amiller) adaları ve Bermuda

.800 1-808 9 Batı Hint (Amiller) adaları ve Bermuda’mn İngilizce edebiyatının
altbölümleri

Temel numara olan 828.80’e, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi 
ekleyin. Örneğin Batı Hint Adaları’nın çocuklar için İngilizce 
edebiyat koleksiyonları 828.800809282

.81 *Küba edebiyatı

.82 *Jamaika edebiyatı

.83 *Dominik Cumhuriyeti edebiyatı

.84 *Haiti edebiyatı

.85 *Porto Riko edebiyatı

.86 *Bahama Adaları edebiyatı

.87 *Leeward Adaları edebiyatı

.88 *Windward ve diğer güney adaları edebiyatı

.89 *Bermuda edebiyatı

.9 Güney Amerika

.9001-.908

.91-.99

.993 

.993 3

.993 4

Güney Amerika İngilizce edebiyatının altbölümleri
Temel numara olan 828.90'a, 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi 
ekleyin. Örneğin Güney Amerika'dan bir perdelik İngilizce oyun 
koleksiyonları 828.90204108

Belirli ülkeler
Temel numara olan 828.9'a, 2.Tablo'dan 81-89 notasyonunda —8’i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Brezilya’nın İngilizce edebiyatı 
828.91; sonra 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin 
Brezilya’nın İngilizce edebiyatının tarihi ve eleştirel değerlendirmesi 
828.9109

Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Güney Afrika
*Yeni Zelanda

YENİ ZELANDA İÇİN DÖNEM TABLOSU
1 1907'ye kadar erken dönem
2 1907-

* Avustralya
AVUSTRALYA İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 1890’a kadar erken dönem
2 1890-1945
3 1945-

*Temel numaraya 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



829 İngilizce edebiyat ve Eski İngiliz (Anglosakson) edebiyatı- 829

(.993 5) * Hindistan
Asya ülkeleri için dönem tablosunu kullanın 

(.993 6) *Güney Afrika
GÜNEY AFRİKA İÇiN DÖNEM TABLOSU

1 1909'a kadar
2 1909-1961
3 1961-

(.994-.999) Dünyanın diğer bölgeleri
ASYA ülkeleri IÇiN DÖNEM TABLOSU

1 185 8'e kadar erken dönem
2 1858-1947
3 1947-

AFRİKA ÜLKELERİ (GÜNEY AFRİKA HARİÇ) İÇİN DÖNEM 
TABLOSU

4 1960'a kadar
5 1960-

828.99'a, 2.Tablo’dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin İsrail'in 
İngilizce edebiyatı 828.995694; sonra 0 ekleyin ve elde edilen bu 
temel numaraya, 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin. 
Örneğin, İsrail'in İngilizce yazılmış şiirleri 828.99569401

829 *Eski İngilizce (Anglosakson)
3.Tablo'dan notasyonlan eski İngilizce ile birlikte kullanmak için belirli 
açıklamalar ve istisnalar 829.2-829.8 altında belirtilmiştir

.1 Şiir
Caedmon için 829.2'ye; Beowulf için 829.3'e; Cynewulf için 829.4'e hkz.

.2 Caedmon

.3 Beowulf

.4 Cynewulf

.8 Düzyazı edebiyatı

830 Cermen (Teutonik) diller edebiyatı 
Almanca edebiyat

.01-.09

Amerikan, İngilizce ve Eski Ingilice edebiyat için 820'ye hkz. 

Cermen (Teutonik) diller edebiyatının standart altbölümleri

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

:j:820’nin altında ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.1-.9

830.1-838.9 *Almanca edebiyatın altbölümleri:
Alsas, Frank ve Pennsylvania Felemenkçesi (Pennsylvania Almancası), 
Suabia, İsviçre-Alman lehçelerini burada sınıflayın
Temel numara: 83
DÖNEM TABLOSU

1 11 OO'e kadar olan erken dönem
Eski yüksek zümre Almanca edebiyatını burada sınıflayın 
1100-1150, 2l'e alındı

2 1100-1350
Ortaçağ dönemini 750-1350, Ortaçağ yüksek zümre Almanca 
edebiyatını burada sınıflayın 
750-1 lOO’ü l’de sınıflayın

21 1100-1250
1100-1150 dahil [eski 1]
Blütezeifı burada sınıflayın

22 1250-1350
1300-1350'yi burada sınıflayın [eski 3]

3 1350-1517
1300-1350, 22'ye alındı

4 Reform dönemi, 1517-1625
5 1625-1750

Barok dönemi burada sınıflayın
6 Klasik dönem, 1750-1830

18. yüzyıl, romantik dönemi burada sınıflayın 
1700-1750'yi, 5'de, daha sonraki romantik dönemi 7'de 
sınıflayın

7 Klasik dönemden sonraki dönem, 1830-1856
19. yüzyılı burada sınıflayın
1800-1830'u, 6'da, 1856-1899'u, 8'de sınıflayın

8 1856-1900
9 1900
91 1900-2000
912 1900-1945
914 1945-

Kapsamlı eserleri 830'da, Yiddiş (Yahudi Almancası) edebiyatını 839.09'da, 
kaba Almanca (Plattdeutsch) edebiyatını 839.4'de sınıflayın

^Almanca edebiyatın standart altbölümleri; koleksiyonları; tarihi, 
tanımı, eleştirel değerlendirmesi

831 ^Almanca şiir
832 :j:Almanca tiyatro
833 ıjıAlmanca roman ve hikâye
834 :j:Almanca denemeler
835 ıjıAlmanca söylevler
836 ^Almanca mektuplar
*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
$830.1-838.9’da ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



837 ıjıAlmanca hiciv ve mizah
838 IjıAlmanca çeşitli eserler

839 Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı
.09 *Yiddiş (Yahudi)

DÖNEM TABLOSU
1 1700'e kadar erken dönem
2 Aydınlanma dönemi, 1700-1860
3 Altın çağ ve çağdaş dönem, 1860-

.1

839.1-839.4 Batı Cermen edebiyatlar
Kapsamlı eserleri 839'da sınıflayın

Eski Kaba Cermen edebiyatlar
Örnek: Eski Friz, Eski Kaba Frank, Eski Kaba Alman, Eski Sakson 
edebiyatı

.3

.31

1.32]

839.2-839.4 Çağdaş Kaba Cermen edebiyatlar
Kapsamlı eserleri 839'da sınıflayın

*Friz
DÖNEM TABLOSU

1 1609'a kadar erken dönem
2 1609-1800
3 1800-1900
4 1900-

Hollanda edebiyatları

*Felemenkçe
Flamanca edebiyatı burada sınıflayın [eski 839.32]
DÖNEM TABLOSU

1 1450'ye kadar Ortaçağ dönemi
2 Rönesans dönemi, 1450-1600
3 1600-1700
4 1700-1800
5 1800-1900
6 1900
62 1900-1945
64 1945-

Flamanca edebiyat 
839.3l'e alındı

*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
t830.1-838.9’da ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



^Afrikaans
DÖNEM TABLOSU

1 1875'e kadar erken dönem
2 1875-1904
3 1904-1924
4 1924-1961

20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1904'ü 2'de, 1904-1924'ü 3'de, 1961-1999'u 5’de
sınıflayın

5 1961-

*Kaba Almanca (Plattdeutsch)
DÖNEM TABLOSU

1 1600'e kadar erken dönem
2 1600-1900
3 1900-

İskandinav (Kuzey Cermen) edebiyatları
Belirli tskandinav edebiyatları için 839.6-839.8'e hkz

839.6-839.8 Belirli İskandinav edebiyatları
Kapsamlı eserleri 839.5'de sınıflayın

.6 Batı İskandinav edebiyatları Eski Norveççe [Eski İzlandaca]

.600 1-.600 9 Batı İskandinav edebiyatlarının standart altbölümleri

.601-.686 *Eski Norveççe [eski tzlandaca)'nin altbölümleri 
Temel numara: 839.6

.69 Çağdaş Batı İskandinav edebiyatı Çağdaş İzlanda edebiyatı

.690 01-.690 09 

.690 1-.698

Çağdaş Batı İskandinav edebiyatının felsefe ve kuramı 

*Çağdaş İzlanda edebiyatının altbölümleri 
Temel numara: 839.69
DÖNEM TABLOSU

1 Erken dönem, 1500-1720
2 Aydınlanma çağı, 1720-1835
3 Rönesans, 1835-1900

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1835’i 2'de sınıflayın

4 1900-
Faeroese için ayrıca 839.699'a hkz.

.699 *Faeroese

> 839.7-839.8 Doğu İskandinav edebiyatı
Kapsamlı eserleri 839.5'de sınıflayın 

*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.7 *îsveççe
DÖNEM TABLOSU

5
6 
7
72
74

1520'ye kadar Ortaçağ dönemi 
Reform dönemi, 1520-1640 
Stjemhjelm devri, 1640-1740

17. yüzyılı burada sınıflayın 
1600-1640'ı, 2'de sınıflayın

Dalin devri, 1740-1780
18. yüzyılı burada sınıflayın 
1700-1740'!, 3'de sınıflayın

Gustavus devri, 1780-1800 
1800-1900 
1900

1900-1945 
1945-

.8 *Danca ve Norveççe

.81 * Danca
DÖNEM TABLÖSU

1 1500'kadar ortaçağ dönemi
2 Reform dönemi, 1500-1560
3 Bilgi dönemi, 1560-1700
4 Holberg devri, 1700-1750
5 Aydınlanma dönemi, 1750-1800
6 1800-1900
7 1900
72 1900-1945
74 1945-

Dano-Norveç edebiyatını 839.82'de sınıflayın

.82 *Norveççe (Bokmal, Riksmal)
Norveççe edebiyat ile ilgili kapsamlı eserleri ve Danca-Norveççe 
edebiyatı burada sınıflayın
DÖNEM TABLOSU

1 1500'e kadar ortaçağ dönemi
2 Reform dönemi, 1500-1560
3 Bilgi dönemi, 1560-1700
4 1700-1750
5 Aydınlanma dönemi, 1750-1800
6 1800-1900
7 1900
72 1900-1945
74 1945-

Yeni Nonrç edebiyatı için 839.83'e hkz.
*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



839 Dewey Onlu Sınıflama 839

.83 *Norveççe (Yeni Norveççe, Landsmal)
DÖNEM TABLOSU

6 18(X)-1900
7 1900
72 1900-1945
74 1945-

Norveççe edebiyat ile ilgili kapsamlı eserleri 839.82’de sınıflayın

.9 Doğu Cermen edebiyatlar
Örnek: Burgundiyan, Gotik, Vandalik

840 Latin kökenli dillerin edebiyatı 
Fransızca edebiyat

İtalik dillerde yazılmış kapsamlı eserleri 870'de sınıflayın
İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dillerin edebiyatı için 850'ye; İspanyol ve 
Portekiz dilleri edebiyatı için 860'a bkz.

.01-.09 Latin kökenli diller edebiyatının standart altbölümleri

840.1-848.9 *Fransızca edebiyatın altbölümleri
Temel numara: 84
Dönem numaralarını Avrupa ülkeleri, Fransızca edebiyat ile ilgili kapsamlı 
eserler için kullanın
FRANSIZCA İÇİN DÖNEM TABLOSU 

Avrupa ülkeleri için

8
9
91
912
914

14(X)'e kadar olan erken dönem 
Ortaçağı burada sınıflayın 

1400-1500
Rönesans dönemi, 1500-1600 
Klasik dönem, 1600-1715 
1715-1789

18. yüzyılı. Aydınlanma (Age of Reason)'yı, burada 
sınıflayın
1700-1715'i, 4'de, 1789-1799'u, 6'da sınıflayın 

Devrim ve İmparatorluk, 1789-1815 
Anayasal monarşi, 1815-1848

19. yüzyılı burada sınıflayın
18(30-1815’i, 6’da, 1848-1899'u, 8’de sınıflayın 

1848-1900 
1900

1900-2000 
1900-1945 
1945-

(Seçenek: Belirli ülkelerin Fransızca edebiyatını numaranın başına 
yerleştirilen harflerle ayırdedin. Örneğin Kanada edebiyatı K840,
Fransa edebiyatı F840; ya da edebiyatları yerel vurgu vermeksizin 848.99’da 
sınıflayın. Eğer edebiyatların sınıflanması için, bu yöntemlerden biri 
belirlenmişse, aşağıdaki seçenekli dönem numaralarını Belçika ve Avrupalı 
olmayan ülkeler için ayırın. Diğer seçenekler 810-890’da açıklanmıştır)

(devam ediyor)
*Teme! numaraya 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



840 Latin kökenli dillerin edebiyatı Fransızca edehiyat- 840

840.1-848.9 *Fransızca edebiyatın altbölümleri (devam)
(Asya ve Afrika ülkeleri için

(1
(2

1960'a kadar 
1960-

(Belçika için

(1
(2

(3
(32
(34

1830'a kadar olan erken dönem 
1830-1900

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1830'u, 2'de sınıflayın 

1900
1900-1945 
1945-

(Kanada için

(3 1867'ye kadar Sömürge dönemi
(4 1867-1900
(5 1900-
(52 1900-1945
(54 1945- )

.1-.9 ^Fransızca edebiyatın standart altbölümleri; koleksiyonları; tarihi, 
tanımı, eleştirel değerlendirmesi

^Fransızca şiir 
^Fransızca tiyatro 
ıjıFransızca roman ve hikâye 
^Fransızca denemeler 
:|:Fransızca söylevler 
IjıFransızca mektuplar 
ıjıFransızca hiciv ve mizah 
ıjıFransızca çeşitli eserler

Yerel vurgu gerektirmeyen Fransızca edebiyat
(İsteğe bağlı numara ve altbölümleri; Bütün Fransız dili edebiyatları için 
840-848’i tercih edin. Diğer seçenekler 810-890’da açıklanmıştır)
Belirli ülkelerin edebiyatını burada sınıflayın. Örneğin Fransa edebiyatı 
ağırlıklı kütüphaneler Belçika ve Kanada edebiyatını burada. Kanada 
edebiyatı ağırlıklı kütüphaneler Fransa edebiyatını burada sınıflar

(.991) *tFransa
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
t(Seçenekli numara, 840-848’i tercih edin)
$840.1-848.9’da ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin

841
842
843
844
845
846
847
848

(.99)



(.992) *tKanada

(.993) *tBelçika

(.994-.999) tDünyanın diğer bölgeleri
Fransa, Belçika, Kanada dışındaki Fransızca edebiyat
848.99'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Tahiti'nin 
Fransızca edebiyatı 848.9996211; sonra 0 ekleyin ve elde edilen 
temel numaraya, 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin 
Fransızca Tahiti tiyatrosu 848.999621102

849 *Provans ve Katalan
Provans için temel numara: 849
PROVANS İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 11 OO'e kadar olan erken dönem
2 Altın çağ, 1100-1300
3 1300-1500
4 Gerileme ve yeniden canlanma dönemi, 1500-1900
5 1900
52 1900-1945
54 1945

.9 *Katalan
DÖNEM TABLOSU

1 1350'ye kadar Birinci dönem
2 İkinci dönem, 1350-1450
3 Altın çağ, 1450-1500

15.yüzyılı burada sınıflayın 
1400-1450'yi, 3'de sınıflayın

4 Gerileme ve yeniden canlanma dönemi, 1500-1900
5 1900
52 1900-1945
54 1945-

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

t(lsteğe bağlı numara, 840-848’i tercih edin)



850 İtalyanca, Rumence, Reto-Roman dillerin edebiyatı 850

850 *İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dillerin 
edebiyatı

İtalyanca için temel numara: 85 
İTALYANCA İÇİN DÖNEM TABLOSU

8
9
91
912
914

1375'e kadar olan erken dönem 
Klasik öğrenim dönemi, 1375-1492 

Rönesans dönemini burada sınıflayın 
Geç Rönesans dönemini 3'de sınıflayın 

1492-1542 
1542-1585

16.yüzyılı burada sınıflayın 
1500-1542'yi, 3'de, 1585-1599'u, 5'de sınıflayın 

Gerileme dönemi, 1585-1748 
Yenilenme dönemi, 1748-1814

18. yüzyılı burada sınıflayın 
1700-1748'i, 5'de sınıflayın

1814-1859
19. yüzyılı burada sınıflayın
1800-1814'ü, 6'da, 1859-1899'u 8'de sınıflayın 

1859-1900 
1900

1900-2000 
1900-1945 
1945-

Latin kökenli dillerle ilgili kapsamlı edebi eserleri 840'da, kapsamlı İtalyanca 
edebi eserleri 870'de sınıflayın

851 ^İtalyanca şiir
852 ^İtalyanca tiyatro
853 rjıİtalyanca roman ve hikâye
854 ^İtalyanca denemeler
855 ^İtalyanca söylevler
856 ^İtalyanca mektuplar
857 :|:îtalyanca hiciv ve mizah
858 ıjıİtalyanca çeşitli eserler
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
İ:850’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



859 *Rumence ve Reto-Rumen edebiyat
Rumence için temel numara: 859
RUMENCE EDEBİYAT İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar olan erken dönem
2 1800-1900
3 1900
32 1900-1945
34 1945

.9 Reto-Rumen diller
Örnek: Friulian, Ladin, Romansh

860 İspanyol ve Portekiz dilleri edebiyatı
.01-.09 İspanyol ve Portekiz dilleri edebiyatının standart altbölümleri

> 860.1-868 *lspanyolca edebiyatın altbölümleri
Judeo-İspanyol (Ladino), Papiamenlo edebiyatı burada sınıflayın 
Temel numara: 86
Dönem numaralarını İspanya, İspanyolca edebiyat ile ilgili kapsamlı eserler 
için kullanın

İSPANYOLCA EDEBİYAT İÇİN DÖNEM TABLOSU 
İspanya için
1 1369'a kadar olan erken dönem
2 1369-1516
3 Altın çağ, 1516-1700
4 1700-1800
5 1800-1900
6 1900
62 1900-1945
64 1945-

(Seçenek: Belirli ülkelerin İspanyol dili edebiyatını numaranın başına 
yerleştirilen harflerle ayırdedin. Örneğin Şili edebiyatı Şİ860, Kolombiya 
edebiyatı Ko860, Meksika edebiyatı M860 [ya da bütün Amerika kıtası 
ülkelerinin İspanyol dili edebiyatı A860], İspanya edebiyatı i860; ya da 
edebiyatları yerel vurgu vermeksizin 868.99’da sınıflayın. Eğer edebiyatların 
sınıflanması için, bu yöntemlerden biri belirlenmişse, takibeden seçenekli 
numaraları Amerika kıtası ülkeleri için ayırın. Diğer seçenekler 810-890’da 
açıklanmıştır)

(devam ediyor)
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



860.1-868.9 *İspanyolca edebiyatm altbölümleri (devam)
(Amerika'daki ülkeler için

(1
(2

(3
(4
(42
(44

Sömürge ve devrim dönemleri, 1519-1826 
1826-1888

19.yüzyılı burada sınıflayın 
18(X)-1826'yı, l'de, 1888-1899'u, 3'de sınıflayın 

Modemizm ve realizm dönemi, 1888-1910 
1910

1910-1945 
1945- )

Kapsamlı eserleri 860’da sınıflayın

.1-.9 ^İspanyolca edebiyatm standart altbölümleri; koleksiyonları; tarihi, 
tanımı, eleştirel değerlendirmesi

861 ^İspanyolca şiir
862 :|:İspanyolca tiyatro
863 ^İspanyolca roman ve hikâye
864 ıjıİspanyolca denemeler
865 ıjıİspanyolca söylevler
866 ıjıİspanyolca mektuplar
867 ıjıİspanyolca hiciv ve mizah
868 ^İspanyolca çeşitli eserler

(.99) Yerel vurgu gerektirmeyen İspanyolca edebiyat
(İsteğe bağlı numara ve altbölümleri; bütün İspanyol dili edebiyatı için 
860-868’i tercih edin. Diğer seçenekler 810-890’da açıklanmıştır)
Yerel vurgu gerektirmeyen belirli ülkelerin edebiyatını burada sınıflayın. 
Örneğin İspanya edebiyatı ağırlıklı kütüphaneler Ispanik-Amerikan 
edebiyatını burada, Meksika edebiyatı ağırlıklı kütüphaneler diğer 
Ispanik-Amerikan ülkelerin edebiyatını burada sınıflar

(.991) *t İspanya

(.992) tispanik Kuzey Amerika
Îspanik-Amerika'mn İspanyolca edebiyatıyla ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Ispanik Güney Amerika için 868.993'e hkz.
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

t (İsteğe bağlı numara; 860-868’i tercih edin)
^860.1-868’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



(.992 001-.992 08) tispanik Kuzey Amerika'nın İspanyolca edebiyatının 
altbölümleri

Temel numara olan 868.9920'ye, 3.Tablo'nun başında 
belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin İspanik Kuzey 
Amerika'nın İspanyolca bir perdelik oyunlarının 
koleksiyonları 868.99202041

(.992 1)

(.992 2)

(.992 200 1-.992 208)

*tMeksika 

tOrta Amerika

(.992 21-.992 27)

Orta Amerika'nın İspanyolca edebiyatının altbölümleri
Temel numara olan 868.99220’ye, 3.Tablo’nun başında 
belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin Orta Amerika’nın 
İspanyolca bir perdelik oyunları 868.992202041

tBelirli ülkeler
868.9922'ye, 2.Tablo'dan 7281-7287 notasyonunda —728'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Kosta-Rika'nm 
İspanyolca edebiyatı 868.99226; sonra çıkan temel numaraya 
3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin, 
naturalizmi konu alan Kosta Rika İspanyolca edebiyat 
koleksiyonları 868.9922608012

(.992 3) tBatı Hint Adaları (Amiller)

(.992 300 1-.992 308) tBatı Hint Adaları (Antiller)'nm İspanyolca edebiyatı
Temel numara 868.99230'a, 3.Tablo'nun başında 
belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin Batı Hint Adaları 
İspanyolca bir perdelik oyun koleksiyonları 
868.99230204108

(.992 31) *tKüba

(.992 33) *tDominik Cumhuriyeti

(.992 35) *tPorto-Riko

(.993) tispanik Güney Amerika
(.993 001-.993 08) tispanik Güney Amerika'nın İspanyolca edebiyatının

altbölümleri
Temel numara 868.9930'a, 3.Tablo'nun başında belirtildiği 
gibi ekleyin. Örneğin İspanik Güney Amerika'nın 
İspanyolca teatral şiir koleksiyonları 868.993010208

(.993 2-.993 9) tBelirli ülkeler
868.993'e, 2.Tablo'dan 82-87, 89 notasyonunda —8'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Şili İspanyolca edebiyatı 868.9933; 
sonra çıkan temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi 
ekleyin. Örneğin Şili İspanyolca edebiyatının tarihi ve eleştirel 
değerlendirmesi 868.993309

"Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

t (İsteğe bağlı numara; 860-868’i tercih edin)



(.994-.999) t Dünyanın diğer bölgeleri
İspanya, İspanik-Amerika hariç İspanyol dili edebiyatı
868.99'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin ABD'nin 
İspanyolca edebiyatı 868.9973; sonra 0 ekleyin ve çıkan temel 
numaraya 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin ABD 
İspanyolca şiiri 868.997301

869 ^Portekizce

(.899)

(.899 1) 

(.899 2)

Galiçya (Gallegan) edebiyatını burada sınıflayın
Dönem numaralarını Portekiz, Portekizce edebiyat ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanın
PORTEKİZCE İÇİN DÖNEM TABLOSU

Portekiz, Portekizce edebiyat ile ilgili kapsamlı eserler için
1 1500'e kadar olan erken dönem
2 1500-1800

Klasik dönem dahil
3 1800-1900
4 1900
41 1900-1945
42 1945-

(Seçenek; Belirli ülkelerin Portekiz dili edebiyatını numaranın başına yerleştirilen 
harflerle ayırdedin. Örneğin Brezilya edebiyatı B869, Portekiz edebiyatı P869; ya 
da edebiyatları, yerel vurgu vermeksizin 869.899’da sınıflayın. Eğer edebiyatların 
sınıflanması için, bu yöntemlerden biri belirlenmişse, aşağıdaki seçenekli dönem 
numaralarını Brezilya için ayırın. Diğer seçenekler 810-890’da açıklanmıştır)

(Brezilya için
(1 Oluşma dönemi, 1500-1750
(2 Değişim dönemi, 1750-1830
(3 1830-1921

19.yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1830'u, 2'de sınıflayın 

(4 1921- )
Papiamento edebiyatı için ayrıca 860'a hkz.

Yerel vurgu gerektirmeyen Portekiz dili edebiyatı
(İsteğe bağlı numara ve altbölümleri; bütün Portekiz dili edebiyatı için
869.01-869.8’i tercih edin. Diğer seçenekler 810-890’da 
açıklanmıştır)
Yerel vurgu gerektirmeyen belirli ülkelerin edebiyatını burada 
sınıflayın. Örneğin Portekiz edebiyatı ağırlıklı kütüphaneler Brezilya 
edebiyatını burada. Brezilya edebiyatı ağırlıklı kütüphaneler Portekiz 
edebiyatını burada sınıflar *

*tPortekiz

*tBrezilya
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

t (İsteğe bağlı numara; 860-868’i tercih edin)

^(İsteğe bağlı numara; 869.01-869.8’i tercih edin)



(.899 4-,899 9) ^Dünyanın diğer bölgeleri
Portekiz ve Brezilya hariç Portekizce edebiyat
869.899'a, 2.Tablo’dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Hindistan Portekizce edebiyatı 869.89954; sonra 0 ekleyin ve 
çıkan temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi 
ekleyin. Örneğin Hindistan Portekizce tiyatrosu 869.8995402

870 İtalik diller edebiyatı Latince edebiyat
Klasik dillerin edebiyatı veya kapsamlı eserlerini 880'de sınıflayın 

Latin kökenli dillerin edebiyatı için 840'a hkz.

.01-.09 İtalik diller edebiyatının standart altbölümleri

.1-.9 *Latin edebiyatının standart altbölümleri; koleksiyonları; tarihi, 
tanımı, eleştirel değerlendirmesi

Birden fazla yazara göre birden fazla edebi biçimde 
Dönem tablosunu 871-878'de kullanın

871-878 Latin edebiyatının belirli biçimleri
Temel numara 87'ye, 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin; ancak, 
aşağıda görüldüğü gibi, 3.Tablo'dan notasyonlardaki özel açıklamalara ve 
istisnalara dikkat edin. Örneğin ortaçağ Latince şiiri koleksiyonları 871.0308, 
Roma dönemi Latince epik şiiri ile roman ve hikâyesinin eleştirel 
değerlendirmesi 873.0109
LATİNCE İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 Yaklaşık 500'e kadar Roma Dönemi
2 Karolingian dönemi öncesi, yaklaşık 5(X)-700
3 Ortaçağ dönemi, 750-1350
4 Çağdaş dönem, 1350-

Kapsamh eserleri 870'de sınıflayın

871 tLatince şiir
Dramatik şiir için 872'ye; epik şiir için 873'e; lirik şiir için 874'e hkz.

.01-.04 Belirli dönemler
871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Belirli türler için 871.02-871.08'i kullanmayın

872 tLatince dramatik şiir ve tiyatro
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın
Belirli türler, amaçlar, araçlar için 872.02-872.05'i kullanmayın 

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
t(871-878’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin) 
t(Isteğe bağlı numara; 869.01-869.8’i tercih edin)



873 tLatince epik şiir ve Latince roman ve hikâye
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın
Belirli tipler ve amaçlar için 873.01-873.08'i kullanmayın

874 tLatince lirik şiir
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın

875 tLatince söylevler
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Belirli türler için 875.01-875.06'yı kullanmayın

876 tLatince mektuplar
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın

877 tLatince hiciv ve mizah
.01-.04 Belirli dönemler

871-878 altındaki dönem tablosunu kullanın

878 tLatince çeşitli eserler
.000 l-.OOO 9 Standart altbölümler

.002-.008 Belirli türler

.01-.04 Belirli dönemler
871-878 altndaki dönem tablosunu kullanın

879 Diğer İtalik dillerin edebiyatı
.4 Latince dışındaki diğer latin dillerin edebiyatı
.7 Sabellian dili edebiyatı
.9 Osco-Umbria edebiyatı

880 Helenik diller edebiyatı 
Yunan edebiyatı

Klasik dillerin edebiyatı veya kapsamlı eserlerini burada sınıflayın 
Latin edebiyatı için 870'e hkz.

.01 -.09 Klasik edebiyatın standart altbölümleri
1871-878’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin

Klasik



.1.9 *Klasik Yunan edebiyatının standart altbölümleri; koleksiyonları; 
tarihi, tanımı, eleştirel değerlendirmesi

Birden fazla yazara göre birden fazla biçimde 
881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın

881

882

881-888 Klasik Yunan edebiyatının belirli biçimleri
Temel numara 88'e, S.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin, ancak, 
aşağıda belirtilen 3.Tablo notasyonlarmdaki özel açıklamalar ve istisnalara 
dikkat edin. Örneğin Ortaçağ ve Bizans dönemi klasik Yunan şiir 
koleksiyonları 881.0208, antik dönem klasik epik şiiri ile roman ve 
hikâyesinin eleştirel değerlendirmesi 883.0109
KLASİK YUNANCA İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 Yaklaşık 500'e kadar eski dönem
2 Ortaçağ ve Bizans dönemi, yaklaşık 500-1600
3 Çağdaş dönem, 1600-

Kapsamlı eserleri 880'de sınıflayın

ıjıKlasik Yunan şiiri
Dramatik şiir için 882'ye; epik şiir için 883'e; lirik şiir için 884'e hkz.

.01-.03 Belirli dönemler
881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Belirli türler için 881.02-881.08'i kullanmayın

^Klasik Yunan dramatik şiiri ve tiyatrosu
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın
Belirli türler,amaçlar, araçlar için 882.02-882.05'i kullanmayın

883 ^Klasik Yunan epik şiiri ile roman ve hikâyesi
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın
Belirli türler ve amaçlar için 883.01-883.08'i kullanmayın

884 ^Klasik Yunan lirik şiiri
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın 
*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 
$881-888’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



885 ıjıKlasik Yunan söylevleri
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Belirli türler için 885.01-885.06'yı kullanmayın

^Klasik Yunan mektupları886
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın

887 ^Klasik Yunan hiciv ve mizahı
.01-.03 Belirli dönemler

881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın

888 ^Klasik Yunan çeşitli eserleri
.000 1-.000 9 Standart altbölümler 

.002 Belirli türler

.01-.03 Belirli dönemler
881-888 altındaki dönem tablosunu kullanın

889 *Modern Yunan
Katharevusa ve Demotic'i burada sınıflayın
DÖNEM TABLOSU

1 182l'e kadar erken dönem
2 1821-1900
3 1900
32 1900-1945
34 1945

890 Diğer dillerin edebiyatı
ÖZET

891 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı
892 Afro-Asyatik (Hami-Sami) edebiyat Sami edebiyat
893 Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat
894 Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatı
895 Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı Çin-Tibet edebiyatı
896 Afrika edebiyatı
897 Kuzey Amerika yerli dillerinin edebiyatı
898 Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatı
899 Avustronezyan olmayan Okyanusya dillerinin, Avustronezyan

dillerinin ve çeşitli dillerin edebiyatı

*Temel numaraya, 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin 

İ:881-888’de ve 3.Tablo’nun başında belirtildiği gibi ekleyin



891 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı
ÖZET

891.1 Hint-tran (Arî) dilleri edebiyatı
.2 Sanskrit
.3 Orta Hint edebiyatı (İkinci devre ait Prakritler)
.4 Çağdaş Hint edebiyatı (Üçüncü devre ait Prakritler)
.5 İran edebiyatı
.6 Kelt edebiyatı
.7 Doğu Slav edebiyatı Rusça
.8 Slav edebiyatı
.9 Baltık ve diğer Hint-Avrupa edebiyatı

.1 Hint-İran (Arî) dilleri edebiyatı
Hint (Hint-Arî) edebiyatı için 891.2-891,4'e; İran edebiyatı için 891.5'e 
bkz. '

.2

.3

.37

.4

891.2-891.4 Hint (Hint-Arî) edebiyatı
Kapsamlı eserleri 891.l'de sınıflayın

*Sanskrit
Vedic [Eski Hint) edebiyatını, klasik Sanskrit edebiyatını burada sınıflayın

Orta Hint edebiyatı (İkinci devre ait Prakritler)
Prakrit edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Üçüncü devre ait Prakrit edebiyatını 891.4'de sınıflayın

*Pali

Çağdaş Hint edebiyatı (Üçüncül Prakritler)
BELİRLİ ÇAĞDAŞ HİNT EDEBİYATI İÇİN DÖNEM TABLOSU

1345'e kadar 
1345-1645 
1645-1845 
1845-1895

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1845’i, 3’de, 1895-1899’u 5’de sınıflayın

1895-1920
1920-1940
1940

20. yüzyılı burada sınıflayın 
1900-1920'yi 5'de, 1920-1940'ı 6'da sınıflayın

(Seçenek: Tüm *Çağdaş Hint edebiyatını tek bir dilin edebiyatı olarak, temel 
numara 891.4 ile birlikte ele alın)

.41 *Sindhi ve Lahnda
Sindhi için temel numara: 891.41
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın 

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.419 *Lahnda
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Panjabi
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

.43

.430 01-.430 09 

.430 1-.438

.439

.45

.451

.454

.456

Batı Hint edebiyatı Hindi

Batı Hint edebiyatının standart altbölümleri 

*Hint edebiyatının altbölümleri 
Temel numara: 891.43
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Urdu
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

^Bengali
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Assam edebiyatını 891.45l'de sınıflayın 

Assam, Bihari, Oriya 
*Assam

891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın 

*Bihari
Bhojpuri, Magahi, Maithili edebiyatını burada sınıflayın
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Driya
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Marathi
Konkani edebiyatını burada sınıflayın
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Gujarati ve Rajasthani
Gujarati için temel numara: 891.47
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

.479 *Rajasthani
Jaipuri, Marwari edebiyatını burada sınıflayın
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın

.48 *Sinhai
Mahi (Maldiv), Sinhal-Maldiv edebiyatım burada sınıflayın
891.4 altındaki dönem tablosunu kullanın 

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.49 Diğer Hint (Hint-Arî) dillerin edebiyatı
Örnek: Doğu Hindi, Nepali, Pahari 
Avvadhi, Bagheli, Chattisgarhi edebiyatı dahil

Himalaya dilleri edebiyatı için ayrıca 895.49'a hkz. Örneğin Newari

.499 Dard (Pisacha) edebiyat
Örnek: Kashmiri, Khowar, Kohistani, Shina 
Kafiri, Romany (Çingene dili) dahil

.5 tran edebiyatı

.51 *Eski Farsça
Antik Batı İran edebiyatını burada sınıflayın 

Avestan edebiyatı için ayrıca 89I.52'ye hkz.

.52 *Avestan
Antik Doğu İran edebiyatını burada sınıflayın

.53 Orta İran edebiyatı
Örnek: Khotanese (Saka), Pahlavi (Orta Farsça), Sogdian

.55 *Çağdaş Pers (Fars)
DÖNEM TABLOSU

1 Biçimsel gelişme dönemi, yaklaşık 1000-1389
2 Gelenekçilik dönemi, 1389-1900
3 1900-

Tacik edebiyatını 891.59'da sınıflayın

.59 Diğer çağdaş İran edebiyatı
Örnek: Beluci, Kürt, Oset, Tacik, Yaghnobi

.593 Pamir (Galcha) edebiyatı Peştu (Afgan)
Pamir (Galcha) edebiyatının standart altbölümleri 

*Peştu (Afgan) edebiyatının altbölümleri

Kelt edebiyatı
Örnek: Elki gal dili

.62 ^İrlanda Galcesi
DÖNEM TABLOSU

1 117 Te kadar eski dönem
2 Gerileme dönemi, 1171-1700
3 Rönesans dönemi, 1700-1850
4 Çağdaş dönem, 1850-

^Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin

.593 001-.593 009 

.593 01-.593 8

.6



*lskoçya Galcesi
DÖNEM TABLOSU

1 1600'e kadar eski dönem
2 Rönesans, 1600-1830
3 Çağdaş dönem, 1830

19. yüzyıl dahil 
1800-1830'u, 2'de sınıflayın

*Manx

.66 *Welsh (Cymric)
DÖNEM TABLOSU

1 1600'e kadar eski dönem
2 1600

.67 *Comish

.68 * Breton
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900

.7 Doğu Slav edebiyatı *Rusça

.700 1-.700 9 Doğu Slav edebiyatının Standart altbölümleri

.701-.78 *Rusça edebiyatın altbölümleri
Temel numara: 891.7
DÖNEM TABLOSU

1 1700'e kadar eski dönem
2 1700-1800
3 1800-1917
4 1917
42 1917-1945
44 1945-

.79 *Ukrayna ve Belorusya
Ukrayna için temel numara: 891.79
DÖNEM TABLOSU

1 1798'e kadar eski dönem
2 1798-1917
3 1917-

.799 *Belorusya
DÖNEM TABLOSU

1 1798'e kadar eski dönem
2 1798-1917
3 1917-

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



Slav edebiyatı
Baltık-Slav edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Doğu Slav edebiyatı için 891.7'ye; Baltık edebiyatı için 891.91-891.93'e 
bkz.

Güney Slav edebiyatı Bulgarca

.81001-.81009 

.810 1-.818

.819

.82

.84

Sırp-Hırvat edebiyatı için 891.82'ye; Slovenya edebiyatı için 891.84'e 
bkz.

Güney Slav edebiyatının standart altbölümleri 

*Bulgarca edebiyatm altbölümleri 
Temel numara: 891.81
DÖNEM TABLOSU

1 1850'ye kadar eski dönem
2 1850-1900
3 1900-

* Makedonya

*Sırp-Hırvat
DÖNEM TABLOSU

1 Yaklaşık 1550'ye kadar eski dönem
2 Rönesans dönemi, yaklaşık 1550-1700
3 1700-1800
4 1800-1900
5 1900-

*Slovenya
DÖNEM TABLOSU

1 Yaklaşık 1550'ye kadar eski dönem
2 Rönesans dönemi, yaklaşık 1550-1700
3 1700-1800
4 1800-1900
5 1900-

Batı Slav edebiyatı 
Kaşubça dahil

Lehçe

Çek edebiyatı için 891.86'ya; Slovak edebiyatı için 891.87'ye; 
Wendish edebiyatı için 891.88'e; Polab edebiyatı için 891.89'a bkz

.850 01 -.850 09 Batı Slav edebiyatının standart altbölümleri

.850 1-.858 *Lehçe’nin altbölümleri
Temel numara: 891.85
DÖNEM TABLOSU

1 1400'e kadar eski dönem
2 Gelişmedönemi, 1400-1500
3 Altın çağ, 1500-1600
4 Gerileme dönemi, 1600-1700
5 1700-1795
6 Rönesans dönemi, 1795-1919
7 1919-

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.87

.88

.89

.9

.91

.92

.93

.99

.991

.992

*Çekçe
Moravya lehçesi edebiyatı için 891.87'ye hkz.

DÖNEM TABLOSU
1 1400'e kadar eski dönem
2 Reform dönemi, 1400-1450
3 Hümanist dönem, 1450-1620
4 Gerileme dönemi, 1620-1900
5 1900-

*Slovakça
Moravya lehçesi edebiyatını burada sınıflayın 

*Wend dili (Sırpça, Lusatça)

*Polabca

Baltık ve diğer Hint-Avrupa edebiyatı

891.91 -891.93 Baltık edebiyatı
Kapsamlı eserleri 891.9'da sınıflayın

Eski Prusya

*Litvanya
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

*Letonya dili (Letçe)
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

Diğer Hint-Avrupa edebiyatı 

*Amavutluk 

*Ermeni
DÖNEM TABLOSU

1 600'e kadar eski dönem
2 600-1000
3 1000-1400
4 1400-1850
5 Çağdaş dönem, 1850-

.993-.998 Diğer
891.99'a, 6.Tablo'dan 91993-91998 notasyonunda -9199'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hitit edebiyatı 891.998

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



892

.1

.2

.29

.3

.4

Afro-Asyatik (Hami-Sami) edebiyat Sami (Semitik) 
edebiyat

Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat için 893'e hkz.

Doğu Sami edebiyatı Akkad edebiyatı
Akkadca'nın Asur, Babil, Kaide lehçeleri edebiyatını burada sınıflayın 

Arami edebiyatı için 892.2'ye, Sümer edebiyatı için 899.95'e hkz.

892.2-892.9 Batı Sami edebiyatı
Kapsamlı eserleri 892'de sınıflayın

892.2-892.6 Kuzeybatı Sami edebiyatı
Kapsamlı eserleri 892'de sınıflayın

Arami edebiyatı
Doğu Arami edebiyatı için 892.3'e hkz.

Batı Aramaik edebiyat
Eski başlık: Kutsal Arami (Kaide) ve Samaritan

Doğu Arami edebiyatı 

*îbrani
DÖNEM TABLOSU

Suriye

700'e kadar eski dönem 
Ortaçağ dönemi, 700-1700 
1700-1820 
1820-1885

19. yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1820'yi 3'de, 1885-1899'u 5'de sınıflayın 

1885-1947 
1947

20. yüzyılı burada sınıflayın 
1900-1947'yi 5'de sınıflayın

Kenani-Fenike edebiyatı
Örnek: Eblait, Ugaritik edebiyatı
Kenani edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

İbrani edebiyatı için 892.4'e hkz.
Sümer edebiyatı için ayrıca 899.95'e hkz.

> 892.7-892.9 Güneybatı Sami edebiyatı
Kapsamlı eserleri 892'de sınıflayın 

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



*Arap
Malta edebiyatını burada sınıflayın 
DÖNEM TABLOSU

3
32
32
4
5
6

622'ye kadar İslam öncesi dönem 
tslamın ilk ve Mukhadrami dönemi, 622-661 

7. yüzyılı burada sınıflayın 
600-622'yi l’de, 661-699’u 32’de sınıflayın 

661-1258
Emeviler dönemi, 661-750 
Abbasiler dönemi, 750-1258 

Gerileme dönemi, 1258-1800 
Rönesans dönemi, 1800-1945 
Çağdaş dönem, 1945-

.87

.9

893

Etiyopya edebiyatı
Örnek: Geez, Gurage, Harari, Tigre, Tigrinya

*Amhari edebiyatı

Güney Arap edebiyatı
Örnek: Mahri, Qarawi, Shkhauri, Sokotri

Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat
Eski başlık: Hami ve Çad edebiyatı
893'e, 6.Tablo'dan 931-937 notasyonunda—93'ü izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin, Somali edebiyatı 893.5
*Kıptıce için temel numara: 893.2
*Hausa için temel numara: 893.72

894 Ural, Türk dilleri dışındaki diğer Altay, Paleosibirya, 
Dravid edebiyatı

Temel numara olan Ş94’e, 6. Tablo’dan 941-943 notasyonunda —94’ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Moğolca edebiyat 894.2
Kapsamlı eserleri 894’de; Japon edebiyatını 895.6’da; Kore edebiyatını 895.7’de 
sınıflayın *

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.4

.5

.51

.511

.53

.541

.545

894.4-894.5 Ural edebiyatı
Kapsamlı eserleri 894'de sınıflayın

Samoyed edebiyatı 

Fin-Ugrik edebiyatı

Ugrik edebiyatı
Örnek; Ostyak, Vogul

*Macarca (Magyar)
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

Permian edebiyatı
Votyak (Udmurt), Zyrian’ı içerir

Fin dilleri edebiyatı
Örnek: Karelian, Livonian, Veps

Lapp için 894.55'e; Orta Volga edebiyatı için 894.56'ya hkz.

*Fin (Suomi)
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

*Estonya
DÖNEM TABLOSU

1 186l'e kadar eski dönem
2 Çağdaş dönem, 1861

.55 *Lapp

.56 Orta Volga edebiyatı
Örnek: Mari, Mordvin

.6 Paleosibirya (Hiperboran) edebiyatı
Aynu edebiyatı dahil

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.8

.811

.812

.814

.823

.824

.827

.83

Dravid edebiyatı
BELİRLİ DRAVİD EDEBİYATLARI İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 1345'e kadar
2 1345-1645
3 1645-1845
4 1845-1895

19. yüzyılı burada sınıflayın
1800-1845'i 3'de, 1895-1899'u 5'de sınıflayın

5 1895-1920
6 1920-1940
7 1940

20. yüzyılı burada sınıflayın 
1900-1920'yi 5'de, 1920-1940'ı 6'da sınıflayın

(Seçenek: Tüm Dravid dilleri edebiyatını, tek bir dilin edebiyatı olarak, 
temel numara 894.8’de ele alın)

Güney Dravid edebiyatı
Örnek: Kota, Toda
Dravid grubunun edebiyatını burada sınıflayın 
Kurukh (Orâon), Malto edebiyatı 894.83'e alındı

*Tamil
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Malayalam
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Kannada (Kanarese)
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

Orta Dravid edebiyatı
Eski başlık: Andhra grubu

*Gondi
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Kond (Kand)
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

*Telugu
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın

Kuzey Dravid edebiyat Brahui
Örnek: Kurukh (Orâon), Malto [ikisi de 894.81] 

.830 01-.830 09 Kuzey Dravid edebiyatının standart altbölümleri
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



.830 1-.838 *Brahui'nin altbölümleri
894.8 altındaki dönem tablosunu kullanın 
Temel numara: 894.83

895 Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı 
edebiyatı

örnek: Miao (Hmong) edebiyatı

Çin-Tibet

Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri ile yakın bağı olan Güney Asya dillerinin 
edebiyatı burada sınıflanır
Malay dili edebiyatını 899.2'de sınıflayın

*Çin edebiyatı
DÖNEM TABLOSU

1

24
3

4
42
44

46
48
5
51
52

Kaynaklar, İ.Ö. 15.yüzyıldan 22Te kadar 
İ.Ö. 221-220 22’ye alındı 
Klasik çağı burada sınıflayın 

İ.Ö. 221-Î.S. 618
Orta çağı burada sınıflayın 
İ.S. 618-699, 3'e alındı
Chin ve Han hanedanları dönemi, İ.Ö. 221-İ.S. 200 

İ.Ö. 221-200 [e5Â.7 1] dahil
Altı Hanedanlar ve Sui hanedanı dönemi, İ.S. 220-618 

T'ang ve Beş Hanedanlar dönemi, 618-960 
618-699 dahil [eski 2]
Rönesans ve neoklasisizmi burada sım^ayın 

960-1912
Sung hanedanı dönemi, 960-1279 
Yüan (Moğol) hanedanı dönemi, 1271-1368

1271-1279 boyunca Yuan hanedanı dönemini 42'de 
sınıflayın

Ming hanedanı dönemi, 1368-1644 
Ch'ing (Mançu) hanedanı dönemi, 1644-1912 

Çağdaş Çin edebiyatı, 1912
1912-1949 
1949

.4 Tibet-Birman dilleri edebiyatı Tibet dili
Örnek: Bodo-Naga-Kachin, Kuki-Chin, Loloish dilleri edebiyatı 

Birmanya edebiyatı için 895.8'e hkz.

.400 1-.4(X) 9 Tibet-Birman edebiyatının standart altbölümleri

.401 -.48 *Tibet dilinin altbölümleri
Temel numara: 895.4

.49 Himalaya (Gyarung-Mishmi) dilleri edebiyatı
Örnek: Newari

Nepal edebiyatı için ayrıca 891.49’a hkz.
‘'Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



*Japonca
DÖNEM TABLOSU

1
14
2
22
24

3
32

34
4

42
44

1185'e kadar eski dönem 
Heian dönemi, 794-1185 

Ortaçağ dönemi, 1185-1603
Kamakura dönemi, 1185-1334 
1334-1603

Muromachi dönemini burada sınıflayın 
Tokugawa (Edo) dönemi, 1603-1868 

1603-1770
Genroku dönemi dahil 

1770-1868 
1868-1945

Bunka-Bunsei dönemi dahil (1804-1830)
Meiji dönemi, 1868-1912 
1912-1945

20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1912'yi 42'de, 1945-1999'u 5'de sınıflayın

1945-

.7 *Kore dili
DÖNEM TABLOSU

1 1392'ye kadar eski dönem
2 Yi dönemi, 1392-1910
28 Geçiş dönemi, 1894-1910
3 1910-1945
4 1945

20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1910’u 28'de, 1910-1945'i 3'de sınıflayın

.8 ♦Birmanya dili
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

*Temel numaraya 3.Tablo'nun altında belirtildiği gibi ekleyin



Güneydoğu Asya ülkelerindeki çeşitli dillerin edebiyatı; Munda 
edebiyatı

Aşağıda belirtilen isimlerle sınırlıdır 
Malay edebiyatını 899.2'de sınıflayın

Thai (Tai) edebiyatı *Tai (Siyam) dili
Annam-Muong edebiyatını 895.92'de sınıflayın

.91001-.91009 

.910 1-.918

.919

Tai dilleri edebiyatının standart altbölümleri 

*Tai (Siyam) edebiyatının altbölümleri 
Temel numara: 895.91
DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

Diğer Tai edebiyatı
Örnek: Ahom, Khamti, lao, Shan
Bu numaranın Karen için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 895'de 
sınıflayın
Annam-Muong edebiyatını 895.92'de sınıflayın

-92-.95 Annam-Muong, Mon-Khmer, Munda edebiyatı
895.9'a, ö.Tablo'dan 9592-9595 notasyonunda—959'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin, Mundari edebiyatı 895.95
*Vietnam (Annamese) edebiyatı için temel numara: 895.922
VİETNAM DİLİ (ANNAMESE) İÇİN DÖNEM 
TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

*Khmer (Kamboçya) edebiyatı için temel numara: 895.932 
*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



896 Afrika edebiyatı
896'ya, ö.Tablo'dan 961-965 notasyonunda —96'yı izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin Mandingo edebiyatı 896.34

(Seçenek: Tüm *Afrika dilleri edebiyatını, tek bir dil olarak, temel numara
olan 896’da ele alın)

*Wolof edebiyatı için temel numara: 896.3214
*Fulani (Fulah) edebiyatı için temel numara: 896.322
*Ibo (Igbo) edebiyatı için temel numara: 896.332
*Yoruba edebiyatı için temel numara: 896.333
*Ewe edebiyatı için temel numara: 896.3374
*Akan edebiyatı için temel numara: 896.3385
*Bemba edebiyatı için temel numara: 896.3915
*Nyanja edebiyatı için temel numara: 896.3918
*Swahili edebiyatı için temel numara: 896.392
*Kongo edebiyatı için temel numara: 896.3931
*Ruanda edebiyatı için temel numara: 896.39461
*Rundi edebiyatı için temel numara: 896.39465
*Kikuyu edebiyatı için temel numara: 896.3954
*Ganda (Luganda) edebiyatı için temel numara: 896.3957
*Lingala edebiyatı için temel numara: 896.39686
*Shona edebiyatı için temel numara: 896.3975
*Kuzey Sotho edebiyatı için temel numara: 896.39771
*Güney Sotho edebiyatı için temel numara: 896.39772
*Tswana edebiyatı için temel numara: 896.39775
*Xhosa edebiyatı için temel numara: 896.3985
*Zulu edebiyatı için temel numara: 896.3986
BELİRLİ AFRİKA EDEBİYATI İÇİN DÖNEM TABLOSU

1960'a kadar 
1960-

Etiyopya edebiyatı için 892.8'e; Sami olmayan Afro-Asyatik dillerin 
edebiyatı için 893'e bkz.

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



897

898

899

Kuzey Amerika yerli dillerinin edebiyatı
örnek: Taraskan
Kuzey ve Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
897'ye, ö.Tablo'dan 971-979 notasyonunda —97'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Makro-Penutyan edebiyat 897.4

(Seçenek: Tüm *Kuzey Amerika yerli dillerini, tek bir dil olarak, temel 
numara olan 897’de ele alın)
Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatı için 898’e hkz.

Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatı
örnek: Hishkaryana; Güney Amerika Penutyan edebiyatı
898'e, ö.Tablo'dan 982-984 notasyonunda —98'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin, Guarani edebiyatı 898.3

(Seçenek: Tüm *Güney Amerika yerli dillerini tek bir dil olarak, temel 
numara 898’de ele alın)

*Quechua için temel numara: 898.323
Kuzey ve Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatı ile ilgili kapsamlı eserleri 
897'de sınıflayın

Okyanusun Avustronezyan olmayan dillerinin, 
Avustronezyan dillerin ve çeşitli dillerin edebiyatı

Ş99'a, ö.Tablo'dan 991-999 notasyonunda —99'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Polinezya edebiyatı 899.4
Bu numaranın, diğer dillerin edebiyatı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
890'da sınıflayın
*Tagalog (Filipin) edebiyatı için temel numara: 899.211
TAGALOG (FİLİPİN DİLİ) EDEBİYATI İÇİN DÖNEM TABLOSU

1 1800'e kadar eski dönem
2 1800-1900
3 1900-

*Endonezya (Bahasa Endonezya) edebiyatı için temel numara: 899.221

ENDONEZYA (BAHASA ENDONEZYA DİLİ) EDEBİYATI İÇiN DÖNEM 
TABLOSU

1 1900'e kadar eski dönem
2 1900-

*Java edebiyatı için temel numara: 899.222 
*Malay (Bahasa Malaysiya) edebiyatı için temel numara: 899.28 
*Malagasy edebiyatı için temel numara: 899.3 
*Basque edebiyatı için temel numara: 899.92 
*Sümer edebiyatı için temel numara: 899.95 
*Esperanto edebiyatı için temel numara: 899.992 
*Interlingua edebiyatı için temel numara: 899.993 

*Temel numaraya 3.Tablo'nun başında belirtildiği gibi ekleyin



900

900 Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler
Sosyal konum ve koşullan; genel siyasal tarih; belirli savaşların askeri, 
diplomatik, siyasal, ekonomik, sosyal, refaha ilişkin sonuçlarını burada sınıflayın
Büyücülük (cadılık) modasının tarihi 133.4309'a, büyücülük (cadılık) modasının 
sosyolojisi 306.4'e alındı
Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili tarihi ve coğrafi ele alışı, l.Tablo'dan 09 
notasyonunu kullanarak, disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin, doğa 
bilimlerinin tarihi ve coğrafi ele alınışı 509, ekonomik konum ve koşulların tarihi 
ve coğrafi ele alınışı 330.9, yalnızca siyasal konum ve koşulların ele alınışı 320.9, 
askeri bilimlerin tarihi 355.()09
Eskiçağ dünyası, belirli kıtalar, ülkeler ve yerlerle ilgili disiplinlerarası eserler 
930-990'da sınıflanır

İleriye dönük olaylar (gelecek tarihi) için ayrıca 303.49'a hkz.
Bkz. Kılavuz 400 ile 900; 900

.1-.9 Coğrafya ve tarihin standart altbölümleri

901 Tarihin felsefe ve kuramı
902 Tarihin çeşitli konuları
903 Tarih sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları
904 Olayların toplu açıklaması

Macerayı burada sınıflayın
Seyahati 910'da; belirli bir dönemle sınırlanmış koleksiyonları 909'da, belirli bir 
yer veya bölgeyle sınırlanmış koleksiyonları 909.09’da; belirli tür bir olayın 
tarihini, olayla birlikte sınıflayın. Örneğin, Kaliforniya depremlerinin jeolojik 
tarihi 551.2209794

Bkz. Kılavuz 900; tarihi olaylar ile tarihi olmayan olaylar

.5 Doğa kaynaklı olaylar

.7 İnsan faaliyetinden kaynaklanan olaylar

905 Tarihle ilgili süreli yayınlar
906 Tarihle ilgili örgütler ve yönetim



907 Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular
.2 Tarihi araştırma

Tarihbilimi burada sınıflayın
Tarihin yazılmasını 808.0669'da sınıflayın

.201-.209 Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Temel numara olan 907.20’ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin tarihçi ve tarihbilimcileri 907.202
Belirli bir alan konusunda uzmanlaşmış tarihçi ve tarihbilimcileri, 
alanla birlikte 930-990’da, 930-990'm altındaki tablodan 007202 
notasyonu kullanılarak sınıflanır. Örneğin Genel Fransız tarihi 
konusunda uzmanlaşmış bir Alman'ın biyografisi 944.007202. Belirli 
bir yerin, belirli bir dönemi üzerinde uzmanlaşmış kişiler, üzerinde 
çalışılan yerin tarihi dönemi ile birlikte, l.Tablo'dan 092 notasyonu 
kullanılarak sınıflanır. Örneğin Fransız Devrimi dönemi üzerinde 
uzmanlaşmış bir Alman tarihçinin biyografisi 944.04092

908 İnsan türlerine göre tarih
[.9] Irksal, etnik, ulusal gruplar

Kullanmayın; 909.04'de sınıflayın

909 Dünya tarihi
Coğrafi bakımdan sınırlanmayan uygarlık ve olaylar
(Seçenek: Genel tarihle ilgili temel ders kitaplarını 372.89045'de sınıflayın)
Yaklaşık 499'a kadar olan Eskiçağ Dünya tarihini 930'da, çağdaş dünyanın belirli, 
kıta, ülke, yerlerinin tarihini 940-990’da; dönem, yer, bölge, konu ile 
sınırlanmamış olaylarla ilgili toplu eserleri 904'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 305 ile 306, 909, 930-990; 320 ile 909, 930-990; 910 ile 909, 
930-990

[.001-.008] Standart altbölümler
Kullanmayın; 901-908’de sınıflayın

[.009] Tarihi ele alış
Kullanmayın, 907.2'de sınıflayın

.04 Irksal, etnik, ulusal gruplara göre tarih
Temel numara olan 909.04'e, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Yahudilerin dünya tarihi 909.04924; sonra 0* ekleyin ve sonuca
909.1-909.8 arasında 909'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 18. yy.da 
Yahudilerin dünya tarihi 909.0492407
(Seçenek; Belirli bir kıta, ülke, yerdeki ırksal, etnik, ulusal grupların genel 
tarihini burada sınıflayın; 930-990 altındaki tablodan 004 altbölümünü 
tercih edin. Eğer bu opsiyon seçilirse, yukarıdaki gibi S.Tablo'dan 03-99 
notasyonunu ekleyin, sonra yukarıdaki döneme göre dünya tarihi için 
olduğu gibi 0 yerine 00 ekleyin. Örneğin 18 yy.’da Yahudilerin dünya 
tarihi 909.04924007; belirji alanlar için 0 ekleyin ve sonuca 2.Tablo'dan 
3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Almanya'daki Yahudilerin tarihi 
909.04924043)

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



.08

.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.81

909.07-909.08 Genel tarihi dönemler
Üç veya daha fazla kıtanın (veya aynı kıtada olmayan üç veya daha fazla 
ülkenin) genel tarihini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 909’da, eski tarihi 930’da, belirli tarihi dönemleri 909.1- 
909.8’de sınıflayın

Yaklaşık 500-1450/1500
Haçlı seferleri dahil

Haçlı seferleri boyunca Avrupa tarihi için ayrıca 940.18'e bkz.

Çağdaş tarih, 1450/1500-

Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler
Kıta, ülke, yerle sınırlı değil
Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlerle (yüzey şekilleri, okyanuslar, 
denizlerin dışındaki) ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 909.0901-909.0909'u kullanın
Temel numara olan 909.09'a, 2.Tablo'dan 11-19 notasyonunda —Ti 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tropikal bölgelerin tarihi 909.093, 
Karayip Denizi'nin tarihi 909.096365; sonra *0 ekleyin ve sonuca 909.1
909.8 arasından 909'u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tropikal 
bölgelerin 1950-1959 dönemindeki tarihi 909.0930825
Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 
551.4'de sınıflayın

Genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin coğrafyası ve buralara 
seyahat için 910.91'e bkz.

909.1-909.8 Belirli tarihi dönemler
Kapsamlı eserleri 909'da, genel tarihi dönemleri 909.07-909.08'de sınıflayın

6.-12. yüzyıllar, 500-1199

13. yüzyıl, 1200-1299

14. yüzyıl, 1300-1399

15. yüzyıl, 1400-1499

16. yüzyıl, 1500-1599 

n.yüzyıl, 1600-1699

18.yüzyıl, 1700-1799 

1800-

19.yüzyıl, 1800-1899
Sanayi devrimini burada sınıflayın

^Standart altbölümler için 00 ekleyin; 1.Tablonun başındaki talimatlara bkz.



.82 20.yüzyıl, 1900-1999

.821 1900-1919
1.Dünya Savaşı için 940.3'e hkz.

.822 1920-1929

.823 1930-1939

.824 1940-1949
11.Dünya Savaşı için 940.53'e hk

.825 1950-1959

.826 1960-1969

.827 1970-1979

.828 1980-1989

.829 1990-1999

.83 21.yüzyıl, 2000-2099
Gelecekhilimi için ayrıca 303.49'a hkz.

910 Coğrafya ve seyahat
(Seçenek: Genel coğrafya ile ilgili temel ders kitaplarını 372.891045'de 
sınıflayın)
Seyahatle ilgili öykülerin dışındaki medeniyetle ilgili eserleri 909'da, eski dünya 
ve çağdaş dünyanın belirli yerleriyle ilgili eserleri 930-990'da; belirli disiplinlerin 
ya da konuların coğrafi ele alınışını, disiplin ya da konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin dinin coğrafi ele alınışı 200.9, jeomorfolojinin coğrafi ele alınışı 551.409

Bkz. Kılavuz 508 ile 574, 910, 304.2; 550 He 910; 910 ile 909, 930-990

.01 Coğrafya ve seyahatin felsefe ve kuramı

.014 Dil (Terminoloji) ve iletişim
Yer adları ve kaynakları, tarihi, anlamı ile ilgili görüşleri burada 
sınıflayın
Yer adlarıyla ilgili sözlükleri ve coğrafya isimleri indekslerini 
910.3'de sınıflayın

.02 Yeryüzü (Fiziki coğrafya)
Belirli özellikleri 550'de sınıflayın. Örneğin buzullar 551.312 

Jeomorfoloji için ayrıca 551.4'e hkz.
Bkz. Kılavuz 550 ile 910

.020 9 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Genel olarak alanlann. bölgelerin, yerlerin fiziki coğrafyasını 
910.021'de; eski dünyanın fiziki coğrafyasını 913.02’de; belirli 
kıtaların, ülkelerin, yörelerin fiziki coğrafyasını 913.1-919.9'da, 
913-919 altındaki tablodan 02 notasyonunu kullanarak sınıflayın



.021 Genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin
Temel numara olan 910.021'e, 2.Tablo'dan 11-18 notasyonunda—Ti 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin ormanların 910.02152

[.09] Genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin coğrafyası ve seyahat
910.91'e alındı

(.1) Yerel coğrafya
(Seçenekli numara; belirli konuları tercih edin. Örneğin ekonomik coğrafya 
330.91-330.99)
Coğrafya ve seyahatin felsefe ve kuramı için kullanmayın; 910.01'de 
sınıflayın
Temel numara olan 910.1'e, 001-899 notasyonunu ekleyin. Örneğin ekonomik 
coğrafya 910.133; sonra 0 ekleyin ve sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiliz adalarının ekonomik coğrafyası 910.133041

.2 Çeşitli

.202 Dünya seyahat rehberleri
Yerkürenin pek çok bölgesindeki yerler hakkında turistlere 
güncelleştirilmiş bilgi sunan rehber ve tur kitaplarını burada 
sınıflayın: Nasıl seyahat edilir, görülecek yerler, kalınacak yerler, bir 
tatil nasıl planlanır
Genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin rehberlerini, 910.91'de, 
belirli kıtaların, ülkelerin, yörelerin rehberlerini 913-919 altındaki 
tablodan 04 notasyonunu kullanarak 913-919’da sınıflayın

.22 Çizimler, modeller, minyatürler

.222 Resimler ve ilgili çizimler
Örnek: Belirli bir alan ya da bölgeyle sınırlı olmayan havadan 
çekilmiş fotoğraflar

.223 Diagramlar
Haritaları, planlan, ilgili formları 912'de sınıflayın

.25 Kişi ve örgüt rehberleri
Kent rehberlerini, telefon rehberlerini burada sınıflayın
Belirli bir yerin kent rehberlerini, telefon rehberlerini 913-919'da 
sınıflayın

.3 Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar, atlaslar
Başvuru için sistematik olarak düzenlenmiş yer adları ile ilgili eserleri burada 
sınıflayın
Yer adlarıyla ilgili görüşleri 910.014'te; genel olarak yer adlarıyla 
birleştirilmiş tarihi malzemeleri 909'da, &lirli yerlerle ilgili eserleri 
930-990'da sınıflayın



.4 Seyahat tarifeleri
Coğrafi yönden sınırlı olmayan
Uygarlığa ağırlık veren ziyaret yerleriyle ilgili seyahat tarifelerini 909'da 
sınıflayın

Keşif ve araştırma için 910.9'a hkz.
Bilimsel araştırma ve seyahat için 508'e, dünya seyahat rehberleri için 
910.202'ye ayrıca bkz.

.41 Dünya çevresinde yolculuklar

.45 Okyanus seyahati ve deniz yolculuğu maceraları
Örnek: Korsanlarla karşılaşma, gemi kazaları
Dünya çevresinde okyanus yolculuğunu 910.41'de; belirli okyanuslarda 
seyahati 910.9163-910.9167'de sınıflayın

[.453] Toplu macera yolculukları
Numara kullanılmıyor; 910.45'te sınıflayın

.S-.8 Standart altbölümler

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Keşfi, araştırmayı, coğrafi bilginin genişletilmesini burada sınıflayın

.91 Genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin coğrafyası ve seyahat
[eski 910.09]

(Seçenek: Genel olarak belirli alanlar, bölgeler, yerlerle ilgili basit 
coğrafya ders kitaplarını 372.891 l'de sınıflayın)
Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 
551.4'te; genel olarak alanların, bölgelerin, yerlerin fiziki coğrafyasını 
910.02'de sınıflayın

.92 Ülkesine bakmaksızın coğrafyacılar, seyyahlar, araştırmacılar

.93-.99 Belirli ülkelere göre keşif ve araştırma
Belirli kıtaların, ülkelerin, yörelerin; yeryüzü dışındaki dünyaların 
coğrafyası ve seyahat için kullanmayın; 913-919'da sınıflayın
Temel numara olan 910.9'a, sorumlu ülke için 2.Tablo'dan 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Büyük Britanya'nın araştırmaları 910.941
Genel olarak alanlarda, bölgelerde, yerlerde belirli bir ülkeye göre keşif ve 
araştırmayı 910.91'de, belirli kıtalarda, ülkelerde, yörelerde, yeryüzü 
dışındaki dünyalarda belirli bir ülkeye göre keşif ve araştırmayı 
913-919'da, 913-919 altındaki tablodan 04 notasyonunu kullanarak 

sınıflayın; tarihte keşif ve araştırma dönemlerini 940-990'da sınıflayın

911 Tarihi coğrafya
Siyasal bölünmelerdeki büyüklük ve değişiklikler 
Tarih atlaslarını burada sınıflayın

.09 Tarihi ele alış
Coğrafi ve kişilere göre ele alışı 911.1-911.9'da sınıflayın



.1-.9 Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Temel numara olan 91 l'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Çin'in tarihi coğrafyası 911.51

912 Yeryüzeyinin ve yeryüzü dışındaki dünyaların grafik 
sunumu

Atlasları, haritaları, şemaları, planları burada sınıflayın 
Harita çizimini 526.022l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz Tl—0223 ile 912

.01 Felsefe ve kuram

.014 Harita okuma
Diller (Terminoloji) için kullanmayın; 912.01'de sınıflayın 

.014 8 Harita ölçekleri, semboller, kısaltmalar

.09 Haritaların ve harita yapımının tarihi ve kişilere göre ele alınışı
Belirli alanların, bölgelerin, yerlerin genel haritalarını 912.19’da; 
belirli kıtaların, ülkelerin, yörelerin, yeryüzü dışındaki dünyaların 
haritalarını 912.3-912.9’da sınıflayın

.1 Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler
[.100 1-. 189 9] Belirli konular

l.Tablo'dan 0223 notasyonu kullanılarak, konuya alındı

. 19 Genel olarak belirli alanlar, bölgeler, yerler
Temel numara olan 912.19'a, 2.Tablo'dan 11-19 notasyonunda l'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Batı Yarımküre haritaları 912.19812

,3-.9 Belirli kıtalar, ülkeler, yöreler, yeryüzü dışı dünyalar
Ülkelerin atlaslarını, toprak ve yapısı hakkında genel açıklamalar yapan 
haritaları burada sınıflayın
Temel numara olan 912'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin, 
Illinoi, Du Page ilçesi haritaları



913-919 Eski dünyada ve çağdaş dünyanın belirli 
kıtaları, ülkeleri, yerlerinde, yeryüzü dışındaki 
dünyalarda coğrafya ve seyahat

Belirli kıtalar, ülkeler, yörelerin eskiçağdaki ve çağdaş coğrafyası ile seyahate 
ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
(Seçenek: Eskiçağ dünyasına, belirli kıtalar, ülkeler, yerlere ilişkin temel coğrafya 
ders kitaplarını 372.8913-372.8919'da sınıflayın)
Temel numara olan 9 Te, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin İngiltere 
coğrafyası 914.2, Norfolk, İngiltere coğrafyası 914.261; sonra aşağıda belirtildiği 
gibi ekleyin:

001 Felsefe ve kuram
0014 Dil (Terminoloji) ve iletişim

Yer adları ve onların kaynağı, tarihi ve anlamlarını 
konu alan dağınık eserleri burada sınıflayın 
Yer adlarına ilişkin sözlük ve atlasları 003'de 
sınıflayın

002 Çeşitli
0022 Çizimler, modeller, minyatürler
00222 Resimler ve resimle ilgili çizimler

Örnek: Havadan çekilen fotoğraflar 
Yerlerin medeniyetini aksettiren fotoğrafları 
930-990'da sınıflayın

[00223] Haritalar ve ilgili biçimler, planlar, şemalar
Kullanmayın; 912’de sınıflayın 

0025 Kişilerle ve örgütlerle ilgili rehberler
Kent rehberlerini, telefon rehberlerini burada 
sınıflayın

003 Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar, atlaslar
Başvurular için sistematik hale getirilmiş yer adlarıyla 
ilgili eserleri burada sınıflayın
Yer adlarıyla ilgili dağınık eserleri 0014'de, yer adlarıyla 
birleştirilmiş tarihi malzemeleri 930-990'da sınıflayın 

005-008 Standart altbölümler
01 Tarihöncesi coğrafya

2.Tablo’dan 3 notasyonuna uygun notasyon varsa, 2.Tablo'dan 
4-6 notasyonunu eklemeyin. Örneğin Yunanistan'ın 
tarihöncesi coğrafyası 913.801 (914.9501 değil), Rusya'nın 
tarihöncesi coğrafyası 914.701
Alan, bölge, yerlerin genel olarak tarihöncesi coğrafyasını 
09'da, tarihöncesi fiziki coğrafyayı 02'de sınıflayın

02 Yeryüzü (Fiziki coğrafya)
Belirli özellikleri 550'de sınıflayın. Örneğin Kanada'nm 
buzulları 551.3120971

Jeomoıfoloji için ayrıca 551,4'e hkz.
Bkz. Kılavuz 550 ile 910

(devam ediyor)



> 913-919 Eski dünyada ve çağdaş dünyanın belirli
kıtaları, ülkeleri, yerlerinde, yeryüzü dışındaki 
dünyalarda coğrafya ve seyahat (devam)

04 Seyahat
Keşifleri, araştırmaları; rehber kitaplarını burada sınıflayın 
Bir konuya bağlı olarak belirli bir konuyu vurgulayan rehber 
kitaplar. Örneğin Ispanya'daki kutsal yerleri gösteren rehber 
263.04246
Ziyaret edilen ülkenin medeniyetini vurgulayan seyahat 
kitaplarını 930-990'da, dünya seyahati rehberlerini 910.202'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 913-919; Ekleme tablosu: 04 
041-049 Tarihi dönemler

04'e, 930-990'm altbölümlerinde açıklanan O'ı izleyen 
tarihi dönem numarasını ekleyin. Örneğin Tudor 
döneminde İngiltere'de seyahat 914.2045 
Birleşik Devletlerin tarihi dönemleri için, 04'e, 973.1
973.9 arasında 973'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Nixon başkanlığı döneminde Birleşik Devletler'de seyahat 
917.304924

09 Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler
Temel numara olan 09'a, 2.Tablo'dan 11-18 notasyonunda 
— l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin İngiltere'deki kent 
bölgelerinin coğrafyası 914.209732 
Alanların, bölgelerin yerlerin fiziki coğrafyasını 02'de; 
seyahati 04'de; altbölümlerdeki uygarlıkları 930-990'ın 
altındaki 0091-0098'de sınıflayın

Birden fazla kıtanın coğrafyası ve buralara seyahatle ilgili kapsamlı eserleri 
910'da; tarihi coğrafyayı 91 l'de; grafik sunumları 912'de; eskiçağdaki dünyanın, 
belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin tarihi ve coğrafyası ile ilgili kapsamlı eserleri 
930-990'da; alan çalışmalarını 940-990'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 333.7-333.9 ile 508, 913-919, 930-990; 913-919

913 ^Eskiçağda coğrafya ve seyahat
İncil coğrafyasını 220.9l'de sınıflayın

914 *Avrupa'da coğrafya ve seyahat
915 *Asya'da coğrafya ve seyahat
916 *Afrika'da coğrafya ve seyahat
917 *Kuzey Amerika'da coğrafya ve seyahat
918 *Güney Amerika'da coğrafya ve seyahat
919 *Dünyamn diğer bölgelerinde ve yeryüzü dışındaki

dünyalarda coğrafya ve seyahat



920 Biyografi, şecere, nişanlar (insignia)
Otobiyografileri, günlükleri, anıları, yazışmaları burada sınıflayın
Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili kişilerin biyografilerini, 1. Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanarak söz konusu disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kimyacıların biyografisi 540.92

(Seçenek: Tek tek biyografileri 92’de ya da B'de, toplu biyografileri 92’de ya 
da bölünmeden 920'de sınıflayın)

Bkz. Kılavuz T1-092

.C01-.007 Biyografinin standart altbölümleri

.C08 İnsan türlerine göre tarih ve tanım

[.008 1-.008 2] Erkekler ve kadınlar
Kullanmayın; 920.7'de sınıflayın

[.(J08 8] Mesleki ve dini gruplar
Kullanmayın; 920.1-928.9'da sınıflayın

[.008 9] Irksal, etnik, ulusal gruplar
Kullanmayın; 920.0092'de sınıflayın

.C09 Dönemlere, bölgelere, gruplara göre genel biyografi koleksiyonları
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre koleksiyonları 920.03-920.09'da 
sınıflayın

.009 01-.009 05 Tarihi dönemler
Temel numara olan 920.0090'a, l.Tablo'dan 0901-0905 
notasyonunda —090'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 19. 
yüzyıla ait genel biyografi 920.009034

.009 1 Genel olarak, alanlar, bölgeler, yerler
Temel numara olan 920.009 Te, 2.Jablo'dan 11-19 notasyonunda 
— l'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin dış mahallelerde 
oturanların biyografileri 920.0091733

.009 2 Irksal, etnik, ulusal gruplar
Temel nuniara olan 920.0092'ye, 5. Tablo'dan 03-99 nota.syonunu 
ekleyin. Örneğin İsveçlilerin biyografileri 920.0092397

.02 Genel biyografi koleksiyonları
Dönem, yer, grupla sınırlı olmayan ve belirli bir konuyla ilgili olmayan

.03-.09 Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre genel biyografi koleksiyonları
Belirli bir konuyla ilgili olmayan
Temel numara olan 920.0'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de yaşayan kişilerin biyografileri 920.042
Cinsiyete göre yapılmış koleksiyonları kıta, ülke, yere bakmaksızın 
920.7'de sınıflayın



(.1)

(.2)

(.3)

(.4)
(.5)
.7

(921)

(.1)

(.2)

(.3)

.71

.72

(.9)

920.1-928.9 Belirli insan sınıflarının biyografisi
(Seçenek A: * ile belirtilmiş altbölümleri kullanın)
(Seçenek B: Tek tek biyografileri 92'de ya da B'de, toplu biyografileri 92'de 
ya da.bölünmeden 920'de sınıflayın)
(Seçenek C: Erkeklerin tek tek biyografilerini 920.7l'de, kadınların tek tek 
biyografilerini 920.72'de sınıflayın)
(l.Tablo'dan 092 notasyonunu kullanarak belirli disiplin ya da konuyu tercih 
edin. Örneğin bilim adamlarının toplu biyografileri 509.22)

t ile belirtilmiş her terime, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Louisiana'dan Baptistler 922.6763
Kapsamlı eserleri 920.02'de sınıflayın

*Bibliyografyacılar
♦Kütüphaneciler ve kitap koleksiyoncuları 
♦Ansiklopediciler

Sözlük hazırlayanları 924'de sınıflayın 

♦Yayıncılar ve kitapçılar 
♦Gazeteciler ve haber yorumcuları 
Cinsiyetlerine göre kişiler

Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili olmayan kişilerin tek tek 
biyografilerini, cinsiyetlerine göre kişilerin toplu biyografilerini burada 
sınıflayın
(Seçenek; Bütün tek tek biyografileri burada sınıflayın; l.Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanarak, belirli disiplin ya da konuyu tercih edin)

Erkekler
Kadınlar

♦Diğer konularla ilgili insanlar
920.1-920.5, 921-928'de belirtilmemiş olanlar
Temel numara olan 920.9'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
astrologlar 920.91335

*FelsefeciIer ve psikologlar

(921.1 -921.8) Çağdaş Batılı felsefeciler ve psikologlar 
Kapsamlı eserleri 92l'de sınıflayın

♦ABD'li ve Kanada'lı felsefeciler ve psikologlar 
♦İngiliz felsefeciler ve psikologlar

İngiliz, Iskoç, İrlandalI, Galli felsefecileri ve psikologları kapsar
♦Alman ve AvusturyalI felsefeciler ve psikologlar



(.4) *Fransız felsefeciler ve psikologlar

(.5) *İtaIyan felsefeciler ve psikologlar

(.6) *İspanyol ve Portekiz felsefeciler ve psikologlar

(.7) *Rus felsefeciler ve psikologlar

(.8) *t Diğer çağdaş Batılı felsefeciler ve psikologlar

(.9) *Eski, ortaçağ, Doğu felsefecileri ve psikologları
Temel numara olan 921.9'a, 181-189 arasında 18'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin Aristocu filozoflar 921.95

(922) *Dini liderler, düşünürler, görevliler

(.1)

(.2)

(.21)

(.22)

(.24-.29)

(922.1-922.8) Hıristiyanlar
Kapsamlı eserleri 922'de sınıflayın

*tİlk ve Doğu kiliseleri 
*Roma Katolikleri

* Papalar 
*Azizler 
*tDiğer

(.3) *tAnglikanIar
(.4) *tLutheryenler, Huguenotlar, kıta Protestanları 
(.5) *tPresbiteryenler, Kongregasyonalistler, Amerikan Reformcular
(.6) *tBaptistler, İsa'nın Havarileri, Adventistler
(.7) *tMetodistler
(.8) *Diğer Hıristiyan mezhep ve tarikatlarının üyeleri
(.81) *tÜniteryenler ve Üniversalistler
(.83) *tAhir Zaman Azizleri
(.84) *tSwedenborgianlar
(.85) *tHıristiyan Bilimciler
(.86) *tFriendler (Quakerler)
(.87) *tMennonitler
(.88) *tShakerler
(.89) ^Diğerleri

*(Isteğe bağlı numara; 920.1-928.9'da belirtildiği gibi belirli bir konu ya da disiplini tercih edin) 

t920.1-928.9’da belirtildiği gibi ekleyin



922 Biyografi, şecere, nişanlar

(.9) *Diğer dinlere inananlar
(.91) ^Ateistler (tanrısızlar) ve Deistler (iki tanrılılar)

Teosofıstler 922.99'a alındı

(.94) *Hint (Brahman) dinlerine inananlar

(.943) *Budistler

(.944) *Jainler

(.945) *Hindular

(.946) *Sihler
(.95) *Zoroastrianlar (Parsiler)
(.96) *Museviliğe inananlar
(.97) *îslama inananlar

(.99) *Diğerleri

922

örnek: Teosofıstler [eski 922.91]

(923) *Toplumsal bilimlerdeki kişiler
(.1) *tDevlet başkanları

Örnek: Krallar, kraliçeler, başkanlar

(.2) *tSiyaset bilimleri ve politikadaki kişiler
Örnek: Yasa koyucular, yöneticiler, politikacılar, devlet adamları, diplomatlar, 
asiller, siyaset bilimcileri

Devlet başkanları için 923.l'e hkz.

(.3) *Ekonomi alanındaki kişiler
(.31) *tİşçi liderleri
(.33-.39) *tDiğerleri
(.4) *Suçlular ve hukukçular
(.41) *tSuçlular
(.43-.49) *tHukukçular
.5 *tKamu yöneticileri ve askeri kişiler

Devlet başkanları için 923.l'e; yöneticiler, politikacılar, devlet adamları 
için 923.2'ye hkz. '

(.6) *tFilantropistler (insansever), hümaniteryenler, sosyal reformcular
(.7) *tEğitimciler
(.8) *tTicaret, iletişim, taşımacılık alanından kişiler
(.9) *Araştırmacılar, coğrafyacılar, öncüler, kâşifler

*(lsteğe bağlı numara; 920.1-928.9'da belirtildiği gibi belirli bir konu ya da disiplini tercih edin) 

t920.1-928.9’da belirtildiği gibi ekleyin



(924) ^Dilbilimciler ve sözlükçüler
Temel numara olan 924'e, ö.Tablo'dan 1-9 notayonunu ekleyin. Örneğin Çince 
sözlük hazırlayanlar 924.951

(925) *Bilim adamları
Temel numara olan 925'e, 510-590 arasında 5'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin botanistler 925.8

(926) *Teknoloji alanındaki kişiler
Temel numara olan 926'ya, 610-690 arasında 6'yı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin mühendisler 926.2

Kitapçılar için ayrıca 920.4'e hkz.

(927) *Sanat ve eğlence alanındaki kişiler
Temel numara olan 927'ye, 710-790 arasında 7'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin beyzbol oyuncuları 927.96357

Edebiyat alanından kişiler için 928'e hkz.

(928) ^Edebiyat, tarih, biyografi, şecere alanındaki kişiler
örnek: Tarihçiler, edebiyat yazarları ve eleştirmenleri

Araştırmacılar, coğrafyacılar, öncüler, kâşifler için ayrıca 923.9'a hkz.

(.1) *Amerikaiılar

(.2-.9) *Diğerleri
Temel numara olan 928'e, kişinin yazdığı dil için 6.Tablo'dan 2-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin İtalyanca yazan yazarlar 928.51

929 Şecere, isimler, nişanlar (insignia)
.1 Şecere

Kaynaklar için 929.3'e; aile tarihçeleri için 929.2'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 929.1

Yardımcı teknikler ve işlemler [eski 929.1072].102 8

.107 2

Araçlar, gereçler, malzemeler için kullanmayın; 929.3’de 
sınıflayın

Araştırma
Belirli bir alanda şecere araştırması yapılırken kullanılan belirli 
teknikleri ve işlemleri burada sınıflayın
Yardımcı teknikler ve işlemler, örneğin veri işleme, 929.1028’e 
alındı
Şecere araştırma ile ilgili kapsamlı eserleri 929.l'de sınıflayın 

[.109 4-. 109 9] Çağdaş dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerler
Kullanmayın; 929.1072’de sınıflayın



.202 8

.309

■33-.39

.42

.44

Aile tarihçeleri
(Seçenek; İsme göre alfabetik olarak düzenleyin)
Aile üyelerinin belirli bir mesleğe yaptıkları katkıları vurgulayan aile 
tarihçelerini meslekle birlikte sınıflayın. Örneğin banker bir aile olarak 
Rothschild'ler 332.10922. Önemli bir kişinin, o kişinin hayatını vurgulayan 
aile tarihçelerini o kişi için belirlenmiş biyografi numarası içinde sınıflayın. 
Örneğin Winston Churchill'in ataları, ailesi ve hayatı 941.082092

Hanedanlar, asiller, seçkinler için 929.7'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 929.2 ; 929.2 ile 929.7

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Aile tarihçelerinin oluşturulması tekniklerini 929.l'de sınıflayın

Şecere kaynakları
Örnek: Sayım kayıtları, mahkeme kayıtları, vergi listeleri, vasiyetler
Sadece bir şecere kuruluşu ya da bir şecereci tarafından derlenmiş 
kaynaklar için kullanın. Diğer kuruluşlar tarafından derlenmiş kaynaklar 
normal olarak yayının konusu içinde sınıflanır. Örneğin ABD nüfus sayım 
kayıtları 304.60973; ancak kaynak, genişletilmiş ya da şecereyi de kapsayacak 
içerik kazanmışsa, burada sınıflanır. Örneğin isim indeksleri eklenmiş ABD 
nüfus sayım kayıtları 929.373
Çeşitli derlemeler ve bireysel kaynaklar için standart altbölümler eklenmiştir 
Mezarlık kayıtları 929.5'e alınmıştır 
Kaynakların nasıl kullanılacağını 929.l'de sınıflayın 

Mezar kitabeleri için 929.5'e hkz.

Tarihi ve coğrafi ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışları 929.33-929.39'da 
(929.3093-929.3099 değil) sınıflayın

Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Biçimi ne olursa olsun
Temel numara olan 929.3'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin New York'tan kaynaklar 929.3747

Kişi adlan
Ev, hayvan, gemi adları için ayrıca 929.97'ye hkz.

Soyadları

Önadlar
Bebekler için isim listelerini burada sınıflayın

Mezarlık kayıtları [eski 929.3]
Biçimi ne olursa olsun 
Örnek: Mezar kitabeleri



.7

.709

Hanedan armacılığı
Aile armalarını burada sınıflayın
Hanedan armaları ile ilgili kapsamlı eserleri 929.82'de sınıflayın

Aile nişanlan için 929.82’ye, hanedanlar, asiller, seçkinler, şövalyelik 
rütbeleri için 929.7'ye hkz.

Hanedanlar, asiller, seçkinler, şövalyelik rütbeleri
Rütbe, öncelik, onursal Unvanları; şecerecilerin onursal Unvanlara ilişkin 
izlemeleri ve belirlemeleri; hanedan, asiller, seçkinler açısından ataları ve 
soyu vurgulayan eserleri; kraliyet ailelerinin tarihi ve şeceresini burada 
sınıflayın
Genel tarihi olayları ya da kraliyet ailesi üyelerinin biyografilerini içeren 
kraliyet ailesi tarihçelerini 930-990'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 929.2 ile 929.7

Tarihi ve coğrafi ele alış
Avrupa dışındaki ülkeleri [eski 929.7999] burada sınıflayın
Avrupa'daki belirli ülkelere göre tarihi ve coğrafi ele alışları 929.72- 
929.79'da (929.70941-929.70949 değil) sınıflayın

Şövalyelik rütbeleri
Hıristiyan şövalyelik rütbelerini 255.79l'de, kilise tarihi içinde Hıristiyan 
şövalyelik rütbelerini 271.79l'de sınıflayın

.72

.73-.79

[.799 9]

929.72-929.79 Avrupa'nın belirli ülkelerinde hanedanların, asillerin, 
seçkinlerin ele alınışı

Kapsamlı eserleri 929.7094'de sınıflayın

İngiltere ve İrlanda 

Avrupa'nın diğer ülkeleri
Temel numara olan 929.7'ye, 2.Tablo'dan 43-49 notasyonunda —4'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Fransa hanedanları 929.74

Avrupa dışındaki ülkeler
929.709'a alındı



.8 Ödüller, rütbeler, madalyalar, hanedan armaları, el yazmaları

.81 Ödüller, rütbeler, madalyalar
Tek tek ele alınan ödüller, rütbeler, madalyalar için standart altbölümler 
eklenmiştir
Temel numara olan 929.81'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın rütbeleri 929.8143
Belirli bir konuyla ilgili ödüller, rütbeler, madalyaları l.Tablo'dan 079 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Amerikan 
futbol ödülleri 796.332079

Hanedan armaları için 929.82'ye hkz.

.82 Hanedan armaları
Hanedan armalarını, sorguçları, mühürleri kapsar 

Aile armaları için 929.6'ya hkz.

.88 El yazmaları

.9 Nişan ve kimliklerin biçimi
Örnek: Motorlu araç plakaları, sahiplik ve hizmet markaları, ticari markalar
Burada belirtilmeyen nişan ve kimlik belirten biçimleri, söz konusu biçimle 
birlikte sınıflayın. Örneğin hanedan armaları 929.82; belirli bir konuda kimlik 
işaretlerini l.Tablo'dan 027 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin havayolları amblemleri 387.70275

.92 Bayraklar ve flamalar
Örnek: Ulusal, eyalet, il, gemi, mülkiyet bayrakları ve flamaları 
Askeri kullanımı 355.15'de sınıflayın

.97 İsimler
Örnek: Ev, gemi, hayvan isimleri
Onomastik (kaynak, tarih çalışması, lakapların kullanılması) ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
İsimlerin etimolojisini 402’de sınıflayın

Yer isimleri için 910.014’e, kişi adları için 929.4'e hkz.



930-990 Eskiçağda dünya; belirli kıtalar, 
ülkeler, yerlerin; yeryüzü dışındaki 
dünyaların tarihi

Uygarlık ve olaylar
Eskiçağda dünya; belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin tarihi ve coğrafyasıyla ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
(Seçenek: Eskiçağda dünya; belirli kıtalar, ülkeler, yerlerle ilgili temel tarih 
ders kitaplarını 372.893-372.899'da sınıflayın)
Temel numara olan 9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin genel 
Avrupa tarihi 940, Ingiltere tarihi 942, Norfolk, İngiltere tarihi 942.61; sonra 
aşağıdaki gibi ekleyin:

001-003 Standart altbölümler
004 Irksal, etnik, ulusal gruplar

(Seçenek: 909.04'de sınıflayın)
004'e, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. New York'taki 
Kuzey Amerikalı yerli halkların uygarlık ve tarihi 974.700497 
Tarih öncesi dönemin yerli gruplarını, dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin İspanyol istilasından önce Inka 
imparatorluğu 985.01; ırksal, etnik, ulusal grupların savaşla 
ilişkilerini, savaşla birlikte sınıflayın. Örneğin Yahudilerin 
II.Dünya Savaşı ile ilişkisi 940.531503924 

005-006 Standart altbölümler
007 Eğitim ve öğretim
0072 Tarihi araştırma

Tarih bilimini burada sınıflayın 
007202 Tarihçi ve tarihbilimciler

Belirli bir bölgenin, belirli bir tarihi dönemi 
üzerinde uzmanlaşmış, tarihçi ve 
tarihbilimcilerini, üzerinde çalıştıkları bölgenin 
tarihi dönemi ile birlikte, 1.'Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin 
Birleşik Devletler Devrimci Savaşı üzerinde 
uzmanlaşmış Kanada'lı bir tarihçinin biyografisi 
973.3092

008 insan türlerine göre tarih
[0089] Irksal, etnik, ulusal gruplar

Kullanmayın; 004'de sınıflayın
009 Alanlar, bölgeler, yerler, kişiler
0091-0098 Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler

009'a, 2.Tablo'dan 11-18 notasyonunda—l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kent bölgeleri 009732

(devam ediyor)



930-990 Eskiçağ'da dünya: belirli kıtalar, 
ülkeler, yerlerin; yeryüzü dışındaki 
dünyaların tarihi (devam)

0099 Toplu kişilerin ele alınışı
Kişilerin, kıta, ülke, yerin tarihi ile ortak, ancak belirli 
olmayan bir dönemle sınırlı tanım, eleştirel değerlendirme 
ve biyografileri
Belirli bir dönemin kişilerini, l.Tablo'dan 092 
notasyonunu kullanarak 01-09 arasında sınıflayın 
Tarihçi ve tarihbilimcilerini 007202'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 930-990: Biyografi 
[00992] Toplu ele alış

Notasyon kullanılmıyor; 0099’da sınıflayın 
[00994] Tek tek ele alış

Notasyon kullanılmıyor; 0099'da sınıflayın 
01-09 Tarihi dönemler

Tarih öncesi dönemin yerli gruplarını burada sınıflayın. Örneğin 
İspanyol istilasından önce İnka İmparatorluğu 985.01 (985.00498 
değil). O'a, 930-990'daki uygun kıta, ülke, yerlerden O'ı izleyen 
dönem bölümü numaralarını ekleyin. Örneğin, İngiltere tarihinde 
1760-1820 dönemi 073 (941.073'den), Alman tarihinde 1815-1847 
dönemi 073 (943.073'den), Avusturya tarihinde 1815-1847 
dönemi 042 (943.6042'den)
Başka bir dönem notasyonu açıklanıncaya kadar, bir bölgenin 
coğrafi altbölümlerine, bölge için olan dönem notasyonunu olduğu 
gibi ekleyin. Örneğin Suudi Arabistan'da Osmanlı İmparatorluğu 
dönemi 953.803 (Arap Yarımadası'ndaki Osmanlı İmparatorluğu 
dönemi esas alınmıştır)
Genel olarak, belirli bir dönemdeki alanlar, bölgeler, yerleri 
0091-0098'de; belirli bir dönemdeki ırksal, etnik, ulusal gruplan 
004'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 930-990: Biyografi;930-990: Ekleme tablosu: 
01-09

2. Tablo'da, bütün ülke ve bölgelerin sınıflama cetvellerinde numaralanmadığı 
görülür, ancak, bir yerin tarihine, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonundaki daha sonraki 
açıklamalar uygulanır: Örneğin Viyana tarihinde 1815-1847 dönemi 943.613042
Kapsamlı eserleri 909'da; antik dünyanın, belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin 
coğrafyasını 913-919'da; savaşın sosyolojisini 303.66'da, askeri kurumlan 
306.27'de; savaşı etkileyen sosyal faktörleri 355.02'de, savaşın sosyal nedenlerini 
355.0274'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 305 ile 306, 909, 930-990; 320 ile 909, 930-990; 333.7-333.9 
ile 508, 913-919, 930-990; 355.009 ile930-990; 910 ile 909, 930-990;
930-990



930 Yaklaşık 499'a kadar Eskiçağ tarihi
ÖZET

930.01-.09 Standart altbölümler 
.1-.5 [Arkeoloji ve tarihi dönemler]

931 420’ye kadar Çin
932 640’a kadar Mısır
933 70’e kadar Filistin
934 647’ye kadar Hindistan
935 637’ye kadar Mezopotamya ve İran Platosu
936 Yaklaşık 499’a kadar Kuzey Avrupa ve İtalya yarımadasının batısı
937 476’ya kadar İtalya yarımadası ve çevresindeki topraklar
938 323’e kadar Yunanistan
939 Yaklaşık 640’a kadar eski dünyanın diğer bölgeleri

.01-.09 Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi; ancak arkeolojiyi 930.l'de sınıflayın

.1 Arkeoloji
Geçmiş uygarlıkların keşfedilmesi, toplanması ve onlardan geriye kalan 
malzemelerin yorumlanması yolundaki çalışmalar
Tarih öncesi arkeolojiyi burada; disiplinlerarası eserleri arkeoloji’de sınıflayın
2.Tablo'dan 3 notasyonunda verilmiş olan kıtaların, ülkelerin, yerlerin 
arkeolojisini 931-939'da; 2.Tablo'dan 3 notasyonunda verilmemiş olan 
kıtaların, ülkelerin, yerlerin eskiçağ ve tarih öncesi arkeolojisini, çağdaş 
dönem arkeolojisini 940-990'da; belirli okyanus ve denizlerin arkeolojisini 
909.0963-909-0967'de; sanayi arkeolojisini 609'da sınıflayın

.102 

.102 8 

.102 804 

.102 82 

.102 83 

.102 85

Arkeolojik objelerin artistik görünümleri için ayrıca 700'e hkz. 

Çeşitli
Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 

Sualtı arkeolojisi 

Kalıntıların keşfi 

Kalıntıların çıkarılması 

Kalıntıların yorumlanması 
Tarihleme teknikleri dahil

.11

.12

930.11 -930.16 Belirli tarihöncesi devirler 
Kapsamlı eserleri 930.l'de sınıflayın 

Eolitik devir
Paleolitik (Eski Taş) devir

Taş Devri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Mezolitik devir için 930.13'e; Neolitik devir için 930.14'e bkz. 

Mezolitik (Orta Taş) devir



.14

.15

.16

.2-.5

Neolitik (Yeni Taş) devir 

Bakır ve Tunç devri 

Demir devri

Tarihi dönemler
Temel numara olan 930'a, l.Tablo'dan 09012-09015 notasyonunda—090l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin M.S. l.yy.'da dünya tarihi 930.5; ancak 
belirli arkeolojik devirler 930.11-930.16

931

.01

.02

.03

.04

932

.01

.011

.012

931-939 Belirli yerler
Kapsamlı eserleri 930'da; 2.Tablo'dan 3 notasyonunda verilmemiş olan 
kıtaların, ülkelerin, yerlerin eskiçağ ve tarih öncesi arkeolojisini, çağdaş 
dönem arkeolojisini 940-990'da; belirli okyanus ve denizlerin arkeolojisini 
909.0963-909.0967'de sınıflayın

*420’ye kadar Çin
(Seçenek: 951.011-951.014'de sınıflayın)

Yaklaşık İ.Ö.1523'e kadar eski tarih

Shang (Yin) Hanedanı dönemi, I.Ö.yaklaşık 1523-1028

Chou Hanedanı ve savaştığı devletler dönemi, l.Ö. yaklaşık 1028-222

Ch'in to Chin (Tsin) hanedanları dönemi, l.Ö. 221-İ.S.420

*640’a kadar Mısır
(Seçenek: 962.01’de sınıflayın)

l.Ö. 332’ye kadar eski tarih

Yaklaşık l.Ö.3100'e kadar tarih öncesi dönem

İlk hanedanlık. Eski krallık, birinci ara dönemler, l.Ö. yaklaşık
3100-2052

l’inci-l l’inci hanedanları kapsar

.013 Orta Krallık ve ikinci ara dönemler, l.Ö.2052-1570
12’inci-17’inci hanedanları kapsar

.014 Yeni Krallık dönemi, l.Ö.1570-1075
18’inci-20’inci hanedanları kapsar

.015 Late ve Saite dönemleri, l.Ö. 1075-525
2rinci-26’ıncı hanedanları kapsar 
Cush'un egemen olduğu dönem dahil 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.016 Pers dönemleri ve son Mısır krallığı, İ.Ö.525-332
27’nci-31’inci hanedanları kapsar

.02 Hellenistik, Roma, Bizans dönemleri, İ.Ö.332 - I.S.640

.021 Hellenistik dönemi, İ.Ö.332-30

.022 Roma dönemi, l.Ö.30 - İ.S.324

.023 Bizans (Kıptî) dönemi, 324-640

933 *70'e kadar Filistin
(Seçenek: 956.940l'de, Ürdün'ü 956.950l'de sınıflayın)

Incil’deki arkeoloji için 220.93'e, İncildeki olayların tarihi için 220.95'e 
ayrıca hkz.

.01 Yahudilerin Mısır'da serflikten dönüşünün en eski tarihi, yaklaşık
t.Ö. 1225

.02 Oniki Kabile'nin büyük dönemi, yaklaşık l.Ö. 1225-922
Judges, Saul, David, Solomon yönetimleri dahil

.03 Parçalanma, fetih, dışardan yönetim dönemleri, İ.Ö.922-168
Asur, Babil, Pers, Hellen yönetimleri dahil

.04 Î.Ö. 168-63
Hasmonean (Maccabean) dönemini kapsar

.05 Roma'nm, Kudüsü yakıp yıktığı himaye ve yönetim dönemi,
Î.Ö.63-I.S.70

934 *647'ye kadar Hindistan
(Seçenek: 954.0l'de sınıflayın)

.01 Î.Ö. yaklaşık 1500'e kadar Aryan öncesi uygarlıklar

.02 Hint-Aryan (vedic) dönemi, Î.Ö. yaklaşık 1500-600
Güney Hindistan'da Demir Çağı kültürü dahil 

.03 Î.Ö. yaklaşık 600-322

.04 Mauryas dönemi, Î.Ö.yaklaşık 322-185

.043 Î.Ö. Yaklaşık 322-274

.045 Asoka saltanatı, Î.Ö. yaklaşık 274-237

.047 Î.Ö. yaklaşık 237-185

.05 Hanedanların değiştiği dönem, Î.Ö. 185-Î.S.318

.06 Guptas dönemi, 318-500

.07 500-647
Harsha saltanatı dahil, 606-647 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



935

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

936

*637'ye kadar Mezopotamya ve İran platosu
(Seçenek: Mezopotamya'yı 956.701'de, İran platosunu 955.01'de sınıflayın)

Î.Ö. yaklaşık 1900’e kadar Elam, Sümer, Akad, Ur dönemleri

Babil İmparatorluğu ve Mitanni krallığı dönemi,
Î.Ö. yaklaşık 1900-900

Hammurabi saltanatı dahil, l.Ö. yaklaşık 1792-1750 

Asur İmparatorluğu dönemi, l.Ö. yaklaşık 900-625

Medyan ve Yeni-Babil (Kaide) İmparatorlukları dönemi, 1.Ö.625-539
II.Nebuchadnezzar saltanatı dahil, 1.Ö.605-562

Pers İmparatorluğu dönemi, 1.Ö.539-332
Pers savaşları için 938.03'e bkz.

Hellen, Silifke, Part dönemleri, 1.Ö.332-1.S.226 

Yeni-Pers (Sasani) İmparatorluğu dönemi, 226-637

* Yaklaşık 499'a kadar Kuzey Avrupa ve İtalya 
yarımadasının batısı

Eski Avrupa ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Eski Avrupa'nın burada belirtilmeyen belirli bir bölümünü, bölümle birlikte 
sınıflayın. Örneğin İtalya 937, Rusya 947.01

.1

(Seçenek: 940.1 l'de sınıflayın)

*410’a kadar Britanya adaları Kuzey Britanya ve İrlanda

.201

.202

.203

.204

.3

.301

(Seçenek: Britanya adalarını 941.012'de, kuzey Britanya'yı 941.1012'de, 
İrlanda'yı 941.5012'de sınıflayın)
Temel numara olan 936.l'e, 936.201-936.204'te 936.2'yi izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Roma dönemi 936.104

Güney Britanya için 936.2'ye hkz.

*410'a kadar güney Britanya İngiltere
(Seçenek: 942.012'de sınıflayın)

l.Ö. yaklaşık 600'e kadar en eski dönem 
Kelt dönemi, I.Ö.yaklaşık 600-55 
Eski Roma ilişkileri dönemi, 1.Ö.55-Î.S.43 
Roma dönemi, 43-410 

*481'e kadar Alman bölgeleri
(Seçenek: Genel eserleri 943.012'de, Avusturya'yı 943.601'de, İskandinavya 
ile ilgili genel eserleri 948.012'de, Norveç'i 948.1012'de, İsveç'i 948.5012'de, 
Danimarka'yı 948.9012'de, Hollanda'yı 949.2012'de sınıflayın)

Î.Ö.l 13'e kadar en eski dönem
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.302

.401

.402

.6

.601

.602

.603

937

.01

.02

Roma Cumhuriyeti ve İmparatorluğu ile ilişki dönemi, l.Ö.l 13- 
Î.S.481

*486'ya kadar Kelt bölgeleri
(Seçenek; Genel eserleri 944.012'de, Belçika'yı 949.3012'de, Lüksemburg'u 
949.350l'de, İsviçre'yi 949.4012'de sınıflayın)

İngiliz adaları için 936.l'e hkz.

Î.Ö.125'e kadar en eski dönem 

Gal-Roma dönemi, Î.Ö.l25-1.S.486

*415'e kadar îber Yarımadası ve çevresindeki adalar
(Seçenek: Genel eserleri 946.012'de, Portekiz'i 946.9012'de sınıflayın)

l.Ö. lOOO'e kadar olan en eski dönem
Eski Yunan, Fenike ve eski Kelt ve Almanlarla ilişkiler,
Î.Ö. yaklaşık 1000-218
Roma dönemi, Î.Ö.218-1.S.415

*476'ya kadar İtalya Yarımadası ve çevresindeki 
topraklar

(Seçenek: 945.012'de sınıflayın)

Î.Ö. yaklaşık 500'e kadar en eski dönem ve Roma Krallığı 
Roma Cumhuriyeti dönemi, Î.Ö. yaklaşık 500-31 

Belirli dönemler için 937.03-937.05'e hkz.

.03

.04

.05

.06

937.03-937.05 Cumhuriyet yönetimi altındaki belirli dönemler 
Kapsamlı eserleri 937.02'de sınıflayın 

İtalya'nın birleşme dönemi, Î.Ö yaklaşık 500-264 
Kartaca Savaşları dönemi, 1.Ö.264-146 
İç çekişmeler dönemi, l.Ö. 146-31 
Roma İmparatorluğu dönemi, 1.Ö.31-Î.S.476 

Belirli dönemler için 937.07-937.09'a hkz.

.07

.08

.09

937.07-937.09 İmparatorluk yönetiminde belirli dönemler 
Kapsamlı eserleri 937.06'da sınıflayın 

Eski ve orta dönemler, Î.Ö. 31-Î.S.284 
Mutlakiyet dönemi, 284-395 
Son dönem, 395-476

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



938

939

*323’e kadar Yunanistan
(Seçenek: 949.5012'de sınıflayın)

.01 Î.Ö.775'e kadar en eski zamanlar

.02 İ.Ö.775-500

.03 Pers Savaşları, Î.Ö. 500-479

.04 Atina'nın hakimiyet dönemi, Î.Ö.479-431

.05 Peloponez Savaşı dönemi, İ.Ö431 -404

.06 Sparta ve Tebaa'nın hakimiyet dönemi, İ.Ö.404-362

.07 Makedonya'nın hakimiyet dönemi, Î.Ö.362-323

.08 Hellen dönemi, İ.Ö.323-146

.09 Roma çağı, l.Ö. 146-1.S.323

* Yaklaşık 640’a kadar eski dünyanın diğer bölgeleri
.1 *323'e kadar Ege adaları

(Seçenek: 949.9012'de sınıflayın)
Temel numara olan 939. Te, 938.01-938.09 arasında 938'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Hellenistik dönem 939.108

.18 *323'e kadar Girit
(Seçenek: 949.98012'de sınıflayın)

.2 *Yaklaşık 640'a kadar Batı ve Orta Anadolu
Küçük Asya (Anadolu) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
(Seçenek: 956.1012'de sınıflayın)

Doğu Anadolu için 939.3'e bkz.

.21 Pro-Hititler (M.Ö. 2000-1800)
Kapadokya (Kültepe)
Kapadokya için ayrıca 939.34'e bkz.

.22 Hitit İmparatorluğu (M.Ö. 1800-700)
Hitit dönemine ait arkeolojik kazılar ve buluntularla (Çatalhöyük, 
Alacahöyük kazıları) ilgili eserleri, arkeolojide 930'da belirtildiği gibi 
sınıflayın
Eski Hitit Devleti (M.Ö. 1800-1450), Yeni Hitit Devleti (M.Ö. 1400
1200), Geç Hitit Şehir Beylikleri (M.Ö.l 100-700)'ni burada sınıflayın
Kızanvadna, Arzava, Asuna ülkelerini burada sınıflayın

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.23 Hurri ve Mitanniler (M.Ö.l500-1100)

.24 Frig İmparatorluğu (M.Ö. 1200-700)
Orta Anadolu (Eskişehir, Afyon, Kütahya, Ankara)'nun batı ve kuzeyi 
Demircihöyük, Çavdarhisar, Pamukkale

.25 Diğer Batı Anadolu kavimler! (M.Ö. 1200-300)
Lidya için 939.262'ye, Karya için 939.263’e, Likya için 
939.266'ya bkz.

.26 Klasik devir (M.Ö. 600-330)
İskender İstilası'nı burada sınıflayın

Klasik devirde Batı ve Orta Anadolu'daki yer ve bölge adlarıyla 
aynı adı taşıyan devletler için 939.261 -939.267'ye bkz.

.261 Misya (Mysia)
Truva, Bergama (Pergamum-Perge)'yi burada sınıflayın

.262 Lidya (Lydia)
lonia (Milet-Foça arası)'yı burada sınıflayın 
Efes, Chios, Sardis, Teos

.263 Karya (Caria)
Milet-Fethiye arası, güney Ege kıyıları
Bodrum (Halicarnassus), Telos, Syme, Mylasa, Knidos

.264 Bitinya (Bithynia)
Batı Karadeniz 
İzmit, İznik, Bursa

.265 Pisidya (Pisidia)
Burdur, İsparta, Beyşehir, Akşehir

.266 Likya (Lycia)
Fethiye-Antalya arası 
K.santos (Xanthos), Telmesis

.267 Pamfilya (Pamphylia)
Antalya-Alanya arası



♦Yaklaşık 640'a kadar Doğu Anadolu
(Seçenek: 956.1012'de sınıflayın)

Paflagonya (Paphlagonia)
Orta Karadeniz (Amasra-Samsun arası)

Galatia
Ankara, Çorum

Pontus (Pontius)

Kapadokya (Cappadocia)
Kastamonu, Sinop, Samsun, Çankırı ve güneyi

Kilikya
Konya'nın güneyi. Adana, Mersin

Komagene (Commogene)
Nemrut Dağı'nı burada sınıflayın

Yaklaşık 640’a kadar Kıbrıs
(Seçenek: 956.93012’de sınıflayın

Urart ülkesi
Van gölü çevresinde kurulanUrartu İmparatorluğu’nu (l.Ö 8.-7. yy) 
burada sınıflayın

♦Yaklaşık 640'a kadar Orta Doğu
(Seçenek: Orta Doğu'yu 956.012'de sınıflayın)

.31

.32

.33

.34

.35

.37

.38

Burada belirtilmeyen Orta Doğu'nun belirli bir bölümünü, bölüm ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Mısır 932, Filistin 933

.43 ♦Suriye
Antioch (Antakya) dahil
(Seçenek: Antioch (Antakya)'u 956.4'de, Suriye'yi 956.910l'de sınıflayın) 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



44 * Yaklaşık 640’a kadar Fenike
(Seçenek: 956.9202’de sınıflayın)
Coelesyria: Baalbek, Biblos, Sidon, Tyre dahil

.46 *70'e kadar Edom ve Moab
(Seçenek: Edom'u 956.9490l'de; Moab'ı 956.9560l'de sınıflayın)

.47 *637'ye kadar Arabistan Çölü
(Seçenek: 956.70l'de sınıflayın)

.48 *622'ye kadar Arabistan
Sina yarımadası; Petra dahil
(Seçenek: Arabistan’ı 953.01'de; Sina Yarımadası’nı 953.10Tde; 
Petra'yı 956.9570l'de sınıflayın)

.49 *622'ye kadar Yemen
Arabistanla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
(Seçenek: Yemen’i, Arabistan'ı 953.01'de sınıflayın)

Arabistan Çölü için 939.47'ye; Arabistan için 939.48’e bkz.

.6 *Yaklaşık 640'a kadar orta Asya
Yaklaşık 640'a kadar Afganistan'ın en eski tarihi [eskiden 958.101] dahil 
(Seçenek: 958'de sınıflayın)

.7 * Yaklaşık 640'a kadar kuzey Afrika
(Seçenek: 961.0l'de sınıflayın)

Mısır için 932'ye bkz.

.11 *647'ye kadar Moritanya
(Seçenek: 965.0l'de, Fas'ı 964.0l'de sınıflayın)

.72 *647'ye kadar Numidya
(Seçenek: 965.50l'de sınıflayın)

.73 *647'ye kadar Kartaca
(Seçenek: 961.10l'de sınıflayın)

.74 *644'e kadar Tripoli
Eski Libya ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
(Seçenek: 961.20l'de sınıflayın)

Cyrenaica için 939.75'e, Marmarica için 939.76'ya bkz. 
*930-99Cda belirtildiği gibi ekleyin



.75

.76

.77

.78

.8

*644'e kadar Cyrenaica
(Seçenek: 961.201'de sınıflayın)

*644'e kadar Marmarica
(Seçenek: 961.201'de sınıflayın)

*647'ye kadar Gaetulia
(Seçenek: 965.701'de sınıflayın)

*500'e kadar Etiyopya
(Seçenek: 962.50l'de sınıflayın)

* Yaklaşık 640'a kadar güneydoğu Avrupa
(Seçenek: Macaristan'ı 943.901 l'de, Amavutluk’u 949.65012’de, 
Yugoslavya'yı 949.7012'de, Sırbistan'ı 949.7101 l'de, Bulgaristan'ı 
949.77012'de, Romanya'yı 949.8012'de sınıflayın)

Kafkasya Arnavutluğu için ayrıca 939.5’e bkz.

> 940-990 Modern dünyanın, yeryüzü
dışındaki dünyaların genel tarihi

Alan çalışmalarını, belirli kıtaların, ülkelerin, yörelerin eski ve modem tarihi ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 909'da sınıflayın

Eski dünyanın genel tarihi için 930’a bkz.

940 Genel Avrupa Tarihi Batı Avrupa
ÖZET

940.01-.09 Standart altbölümler
.1 1453'e kadar eski tarih
.2 1453
.3 I. Dünya Savaşı, 1914-1918
.4 1. Dünya Savaşı'nın askeri tarihi
.5 1918

941 Britanya adaları
.01-.08 [Britanya adalarının tarihi dönemleri)
.1 İskoçya
.2 Kuzeydoğu İskoçya
.3 Güneydoğu İskoçya
.4 Güneybatı İskoçya
.5 İrlanda
.6 Ulster Kuzey İrlanda
.7 İrlanda Cumhuriyeti
.8 Leinster
.9 Münster

942 İngiltere ve Galler
.01-.08 [İngiltere ve Galler’in tarihi dönemleri] *

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



943 Orta Avrupa Almanya
.000 l-.OOO 9 Orta Avrupa’nın standart altbölümleri
.001-.009 Almanya’nın standart altbölümleri
.01-.08 Almanya’nın tarihi dönemleri
.1 Kuzeydoğu Almanya
.6 Avusturya ve Lihtenştayn
.7 Çekoslovakya
.8 Polonya
.9 Macaristan

944 Fransa ve Monako
.01-.08 Fransa’nın tarihi dönemleri
.9 Güneydoğu Fransa ve Monako Provans bölgesi

945 İtalya Yarımadası ve çevresindeki adalar İtalya
.01-.09 İtalya’nın tarihi dönemleri
.4 Emilia-Romagna bölgesi ve San Marino
.6 Orta İtalya ve Vatikan kenti
.8 Sicilya ve çevresindeki adalar

946 İber Yarımadası ve çevresindeki adalar İspanya
.000 l-.OOO 9 İber Yarımadası ve çevresindeki adaların standart altbölümleri
.001-.009 İspanya’nın standart altbölümleri 
.01-.08 İspanya’nm tarihi dönemleri
.7 Doğu İspanya ve Andorra
.8 Endülüs otonom bölgesi ve Cebelitarık (Gibraltar)
.9 Portekiz

947 Doğu Avrupa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Sovyetler Birliği)
.000 l-.OOO 9 Doğu Avrupa’nın standart altbölümleri
.001-.009 Rusya’nın standart altbölümleri
.01-.08 Rusya’nın tarihi dönemleri

948 Kuzey Avrupa İskandinavya
.01-.08 İskandinavya’nın tarihi dönemleri
.1 Norveç
.2 Güneydoğu Norveç
.3 Güneybatı Norveç
.4 Orta ve Kuzey Norveç
.5 İsveç
.6 Güney İsveç
.7 Orta İsveç
.8 Kuzey İsveç
.9 Danimarka ve Finlandiya

Avrupa’nın diğer ülkeleri 
Kuzeybatı adaları 
Hollanda (Netherlands)
Alçak Güney Ülkeleri Belçika 
İsviçre 
Yunanistan 
Balkan Yarımadası 
Yugoslavya ve Bulgaristan 
Romanya 
Ege Denizi adaları

Standart altbölümler
930-990’da belirtildiği gibi

949
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.01-.09



.1 1453'e kadar eski tarih
Orta çağı burada sınıflayın, 476-1453
Yaklaşık 499'a kadar olan eski tarihi 936'da sınıflayın

(.11) Yaklaşık 499'a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936’yı tercih edin)

.12 Yaklaşık 500-799
Karanlık Çağı burada sınıflayın

. 14 Feodalizm dönemi, 800-1099

.142 800-899

.144 900-999

.146 1000-1099
Birinci Haçlı Seferi için 940.18'e bkz.

.17 1100-1453
1100-1299 Haçlı Seferleri dönemi için 940.18'e; 1300-1453 için 
940.19’a bkz.

. 18 Haçlı Seferleri dönemi, 1100-1299
Birinci Haçlı Seferi dahil, 1096-1099 
Haçlı Seferleriyle ilgili kapsamlı eserleri 909.07'de sınıflayın 

.182 1100-1199

.184 1200-1299

.19 1300-1453

.192 1300-1399
Kara Ölüm dönemi dahil

.193 1400-1453

.2 1453-
1.Dünya Savaşı için 940.3'e, 1918- için 940.5'e bkz.

.21 Rönesans dönemi, 1453-1517
IS.yüzyılı burada sınıflayın

1400-1453 için 940.193'e bkz.
İtalya'daki Rönesans dönemi için ayrıca 945.05'e bkz.

.22 1517-1789
1517-1648 Reform dönemi için 940.23'e; 1648-1789 için 940.25'eibkz.

.23 Reform dönemi, 1517-1648
Otuz Yıl Savaşları için 940.24'e bkz.

.232 1517-1618



.24 Otuz Yıl Savaşları, 1618-1648

.25 1648-1789

.252 1648-1715
17.yüzyılı burada sınıflayın
1600-1648'i 940.23’te sınıflayın

.252 5 1688-1701
Augsburg Birliği Savaşı' (Büyük Birlik Savaşı)nı 
burada sınıflayın
Savaşta Kuzey Amerika'nın durumunu 973.25'te sınıflayın 

.252 6 İspanya Veraset Savaşı, 1701-1714
Savaşta Kuzey Amerika'nın durumunu973.25'te sınıflayın

.253 1715-1789

.253 2 Avusturya Veraset Savaşı, 1740-1748
Savaşta Kuzey Amerika'nın durumunu 973.26'da sınıflayın 

.253 4 Yedi Yıl Savaşı, 1756-1763
Savaşta Kuzey Amerika'nın durumunu 973.26’da sınıflayın

.27 Fransız Devrimi ve I.Napolyon dönemi, 1789-1815
Belirli Avrupa ülkelerindeki Napolyon Savaşlannı burada sınıflayın. 
Örneğin Ispanya'daki Savaş, 1807-1814

.28 1815-1914
19. -20. yüzyıllarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
20. yüzyılla ilgili kapsamlı eserleri 940.5'te sınıflayın

.282 1815-1829

.283 1830-1848

.284 1848 devrimleri

.285 1848-1859

.286 1860-1869

.287 1870-1899

.288 1900-1914



I.Dünya Savaşı, 1914-1918
Askeri tarih için 940.4'e bkz.

İnsan türlerine göre I.Dünya Savaşı
Kullanmayın; 940.315'te sınıflayın

Sosyal, politik, ekonomik tarih
Temel numara olan 940.31'e, 940.5311-940.5317'de 940.531'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin temerküz kampları 940.317 {eski 940.472]

[.308]

.31

.32

.322

.324

.325

.33

.332

.334

.335

.34-.39

Diplomatik tarih için 940.32'ye bkz.

Diplomatik tarih
Diplomatik nedenleri 940.3112'de, barışı koruma ya da canlandırma 
çabalarını 940.312'de, diplomatik sonuçları 940.314'te sınıflayın

Müttefikler ve ittifak kuvvetleri
Temel numara olan 940.322'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Büyük Britanya'nın diplomatik tarihi 940.32241

İtilaf kuvvetleri
Temel numara olan 940.324'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın diplomatik tarihi 940.32443

Tarafsızlar
Temel numara olan 940.325'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İsviçre'nin diplomatik tarihi 940.325494

Belirli ülke gruplarının savaşa katılması
Belirli bir faaliyeti, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin tarafsızlar 
arasındaki diplomatik tarih 940.325

Belirli ülkelerin ve yörelerin savaşa katılımı için 940.34-940.39'a bkz. 

Müttefikler ve ittifak kuvvetleri 

İtilaf kuvvetleri 

Tarafsızlar

Belirli ülkelerin ve yörelerin savaşa katılımı
Belirli ülkelerde ve yörelerdeki seferberliği burada sınıflayın
Temel numara olan 940.3'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin İngiltere'nin savaşa katılması 940.341
Belirli bir faaliyeti, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir ülkenin 
savaşı koruma ya da canlandırma çabaları 940.312



.4 I. Dünya Savaşı'nın askeri tarihi 

ÖZET
940.400 1-400 9 Standart altbölümler

.401-.409 [Genel yaklaşım]

.41 Harekâtlar ve birlikler

.42 1914-1916’nm kara çarpışmaları ve muharebeleri

.43 1917-1918’in kara çarpışmaları ve muharebeleri

.44 Hava harekâtları

.45 Deniz harekâtları

.46-.4S Kutlamalar, anma törenleri, merasimler; savaş esiri kampları; sağlık 
ve sosyal yardım hizmetleri; diğer konular

.4001-.400 8 Standart altbölümler

.400 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli bir ülkenin askeri katılımını 940.409'da, kişisel öyküleri 
940.481-940.482'de sınıflayın

Strateji
Müttefikler ve İttifak kuvvetleri 
İtilaf kuvvetleri 

Seferberlik
Belirli ülkelerdeki ve yörelerdeki seferberlik için 940.34-940.39'a 
bkz.

Asker olarak ırksal azınlıklar
Baskı yollan ve zulüm

Temerküz kamplannı 940.317'de sınıflayın

Belirli ülkelerin askeri katılımı
Temel numara olan 940.409'a, 2.Tablo'dan 4-9 otasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın askeri katılımı 940.40943

Harekâtlar ve birlikler
Yıllara göre kara çarpışmalarını ve muharebelerini 940.42-940.43'te 
sınıflayın

Hava harekâtları için 940.44'e; deniz harekâtları için 940.45'e 
bkz.

.401 

.401 2 

.401 3 

.402

.403

.405

.409

940.412-940.413 Askeri birlikler ve harekâtları
Örgütlenme, tarih, nöbet çizelgelerini, hizmet kayıtlarını burada 
sınıflayın
Kapsamlı eserleri 940.4l'de; belirli bir hizmetle görevli birlikleri, hizmetle 
birlikte sınıflayın. Örneğin Ambulans bölükleri 940.4753; belirli olayların 
geçtiği yerdeki harekâtlar 940.414-940.416

Şeref nişanları ve şehit listeleri için 940.467'ye bkz.

Müttefiklerin ve ittifak kuvvetlerinin askeri birlikleri
Temel numara olan 940.412'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransız birlikleri 940.41244



.413 îtilaf kuvvetlerinin askeri birlikleri
Temel numara olan 940.413'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avusturya birlikleri 940.413436

.414 Avrupa’daki harekâtlar

.414 3 Alman cepheleri

.4144 Fransa cephesi
Batı cephesini burada sınıflayın
Alman batı cephesini 940.4143'te sınıflayın

.414 5 İtalya cephesi

.414 7 Rusya cephesi
Doğu cephesini burada sınıflayın
Alman doğu cephesini 940.4143'te sınıflayın

.415 Asya'daki harekâtlar

.416 Afrika'daki harekâtlar

.42 1914-1916'nın kara çarpışmaları ve muharebeleri

.421 1914, batı cephesi

.422 1914, doğu cephesi

.423 1914, diğer bölgeler

.424 1915, batı ve Avusturya-Italya cepheleri

.425 1915, doğu Avrupa

.426 1915, diğer bölgeler

.427 1916, Avrupa cepheleri

.427 2 Batı ve Avusturya-Italya cepheleri

.427 5 Doğu cephesi

.429 1916, diğer bölgeler

.429 1 Anadolu

.43 1917-1918'in kara çarpışmaları ve muharebeleri

.431 1917, batı ve Avusturya-îtalya cepheleri

.432 1917, doğu cephesi

.433 1917, diğer bölgeler

.434 1918, batı ve Avusturya-Italya cepheleri
Almanların son saldırıları dahil
Müttefiklerin son saldınlannı 940.435-940.436'da sınıflayın



.435

.436

.437

.438

.439

.44

[.4411

.442

.443

.444

.445

.446

.447

.448

.449

.45

.451

.4512

Müttefik kuvvetlerin 18 Temmuz-24 Eylül 1918 saldırıları 

Müttefik kuvvetlerin 25 Eylül-11 Kasım 1918saldınları 

1918, doğu cephesi 

1918, diğer bölgeler

Armistice (mütareke, savaşın bırakılması), 11 Kasım 1918 

Hava harekâtları
Savaş uçaklarına karşı savunma dahil 
Birlikte yapılan hava ve deniz harekâtlarını burada sınıflayın 

Deniz harekâtları için 940.45'e bkz.

Faaliyetler
Numara kullanılmıyor; 940.44'te sınıflayın 

Hava akınları
Yıllara göre belirli olaylan 940.444-940.448'de sınıflayın 

Hava üsleri

940.444-940.448 Yıllara göre olaylar 
Kapsamlı eserleri 940.44'te sınıflayın

1914 olaylan

1915 olayları

1916 olayları

1917 olayları

1918 olaylan

Belirli ülkelere göre harekâtlar
Uçak gemilerini, pilotları, birlikleri burada sınıflayın
Temel numara olan 940.449’a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'nın hava harekâtlan 940.44943
Ülkesine bakmaksızın yıllara göre olaylan 940.444-940.448'de 
sınıflayın

Deniz harekâtları 

Denizaltı savaşı
Almanların kullanması

Yıllara göre olaylan 940.4514'te sınıflayın



.451 3

.451 4 

.451 6

.452

.453

Müttefik kuvvetlerin kullanması
Temel numara olan 940.4513'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin ABD'nin denizaltılan kullanması 940.451373
Yıllara göre olaylan 940.4514'te sınıflayın

Belirli olaylar

Denizaltılara karşı savaş
Yıllara göre olaylan 940.4514'te sınıflayın

Denizden ablukaya alma ve ablukayı yarma
Yıllara göre olaylar için 940.454-940.458'e bkz.

Deniz üsleri

940.454-940.458 Yıllara göre olaylar
Kapsamlı eserleri 940.45'te, yıllara göre denizaltı savaşlarındaki olaylan
940.4514'te sınıflayın

.454 1914 olaylan

.455 1915 olayları

.456 1916 olayları

.457 1917 olaylan

.458 1918 olayları

.459 Belirli ülkelerin deniz harekâtları

.46-.4S

Gemileri, mürettebatı, birlikleri burada sınıflayın
Temel numara olan 940.459'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İtalya'nın deniz harekâtları 940.45945
Ülkesine bakmaksızın yıllara göre olaylan 940.454-940.458'de 
sınıflayın

Kutlamalar, anma törenleri, merasimler; savaş esiri kampları; tıbbi 
ve sosyal yardım hizmetleri; diğer konular

Temel numara olan 940.4'e, 940.546-940.548'de 940.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin savaş esiri kampları 940.472; ancak, 
temerküz kampları 940.472'den 940.317'ye alındı

1918-

ÖZET
940.51 1918-1929

.52 1930-1939

.53 II. Dünya Savaşı, 1939-1945

.54 II. Dünya Savaşı’nın askeri tarihi

.55 1945-

.51 1918-1929



.52

.53

[.5308]

.53092

.531

.531 1 

.531 12 

.531 13 

.531 14 

.5312 

.5314

.53141

.53142

.531422

.531424

.531425

.531426

.53144

.5315

.531503-.531 587

1930-1939
Holocaust'(Nazilerin Musevi katliamOu 940.5318'de sınıflayın

II. Dünya Savaşı, 1939-1945
1937-1945 Çin-Japon Anlaşmazlığını burada sınıflayın 
1937-1941 dönemindeki Çin-Japon Anlaşmazlığını 951.042'de sınıflayın 

İnsan türlerine göre II. Dünya Savaşı 
Kullanmayın; 940.5315'te sınıflayın 

Kişiler
Kişisel öyküleri 940.5481-940.5482'de sınıflayın

Sosyal, politik, ekonomik tarih
Diplomatik tarih için 940.532’ye hkz.

Nedenler

Politik ve diplomatik

Ekonomik

Sosyal ve psikolojik

Barışı koruma ya da canlandırma çabaları 

Politik, diplomatik, ekonomik sonuçlar
Belirli bir ülkeye etkilerini ve sonuçlarını, ülkenin tarihi ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin Norveç üzerindeki 948.1045

Konferanslar ve anlaşmalar
Konferansların ve anlaşmaların sonuçları için 
940.53142'ye hkz.

Konferanslann ve anlaşmalann sonuçlan 

Tazminatlar 

Toprak sorunlan 

Yeni devletlerin kurulması 

Mandaların kurulması 

Yeniden kurma

Çeşitli insanlann savaşla ilişkisi
Çeşitli insanların, savaşın belirli bir durumu ve ilgili olaylarıyla 
ilişkisini, durum ya da olayla birlikte sınıflayın. Örneğin 
Yahudiler ve Holocaust 940.5318

Çeşitli özelliklerine göre sınıflar
Temel numara olan 940.5315'e, 7.Tablo'dan 03-87 
notasyonunu ekleyin. Örneğin bilimle uğraşanlar 
940.53155; ancak, mültecileri 940.53159'da; çocuklan ve 
diğer savaşmayanları, pasifıstleri, düşman 
sempatizanlarını 940.5316'da sınıflayın



.531 59 Mülteciler

.531 6 Savaşmayanlar, pasifıstler, düşman sempatizanları

.531 61 Savaşmayanlar
Örnek: Çocuklar

.531 62 Pasifıstler

.531 63 Düşman sempatizanları

.531 7 Toplama kamplan ve bununla ilgili kamplar
Örnek; Tecrit kampları [eski 940.5472], çalışma kampları
Holocaust'un bir parçası olarak kampları 940.5318'de, savaş eseri 
kamplarını 940.5472'de sınıflayın

.531 709 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yer notasyonunu kampları yöneten ülkeyi belirlemek için 
kullanın. Örneğin ABD yönetimindeki tecrit kampları 
940.53170973
Yörelerine göre kampları 940.53174-940.53179'da 
sınıflayın

.531 74-531 79 Yörelerine göre kamplar
Kampın türüne bakmaksızın
Temel nunnara olan 940.5317'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japonlar-Amerikalılar için Manzanar tecrit 
kampı 940.531779487
Tecrit kamplarını 940.5318'de sınıflayın

.531 8 Holocaust (Nazilerin Musevi katliamı)

.532 Diplomatik tarih
Diplomatik nedenleri 940.53112'de, barışı koruma ya da canlandırma 
çabalarım 940.5312'de, diplomatik sonuçlan 940.5314'te sınıflayın

.532 2 İttifak Devletleri (Müttefikler)
Temel numara olan 940.5322'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'nin diplomatik tarihi 940.532241

.532 4 İtilaf kuvvetleri
Temel numara olan 940.5324'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japonya'nın diplomatik tarihi 940.532452

.532 5 Tarafsızlar
Temel numara olan 940.5325'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İsviçre'nin diplomatik tarihi 940.5325494



.533 Ülkelerin belirli gruplarının savaşa katılması
Ulusal grupları, İtilaf Devletleri yandaşı ya da karşıtı ulusal grupları, 
seferberliği burada sınıflayın
Belirli bir faaliyeti, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin îtilaf 
Kuvvetleri arasındaki diplomatik tarih 940.5324

Belirli ülkelerin katılımı için 940.534-940.539'a hkz.

.533 2 İttifak Devletleri (Müttefikler)

.533 4 îtilaf Kuvvetleri

.533 5 Tarafsızlar

.533 6 İşgal edilen ülkeler
Sürgün hükümetlerini, yeraltı faaliyetlerini burada sınıflayın

itilaf kuvvetleri tarafından işgal edilen ülkeler için 
940.5337'ye; İttifak Devletlerince (Müttefikler) işgal edilen 
ülkeler için 940.5338'e hkz.

.533 7 îtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilen ülkeler

.533 8 İttifak Devletleri (Müttefikler) tarafından işgal edilen ülkeler

.S34-.539 Belirli ülkelerin ve bölgelerin katılması
Belirli ülkelerdeki ve bölgelerdeki seferberliği burada sınıflayın
Temel numara olan 940.53'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'nin katılması 940.5341
Belirli bir faaliyeti, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir 
ülkenin barışı koruma ya da canlandırma çabaları 940.5312

.54 II. Dünya Savaşı'nın askeri tarihi

ÖZET
94().540 01-.540 09 Standart altbölümler 

.540 1-.540 9 [Genel yaklaşım]

.541

.542

.544

.545

.546

.547

.548

.540 01-.540 08

.54009

.5401

.54012

.54013

Harekâtlar ve birlikler
Alanlarına göre çarpışmalar ve muharebeler
Hava harekâtları
Deniz harekâtları
Kutlamalar, anma törenleri, merasimler
Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal yardım hizmetleri
Diğer konular

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkelerin askeri katılımını 940.5409'da, kişisel öyküleri 
940.5481-940.5482'de sınıflayın

Strateji

İttifak kuvvetleri (Müttefikler) 

îtilaf kuvvetleri



.540 2

.540 3 

.540 4

.540 5

.540 9

.541

Seferberlik
Belirli ülkelerdeki seferberlik için 940.534-940.539'a bkz. 

Asker olarak Afro-Amerikanlar ve Amerikan yerli halklan 

Asker olarak ırksal azınlıklar
Asker olarak Afro-Amerikanlar ve Amerikan yerli halkları için 
940.5403'e bkz.

Baskı yolları ve zulüm
Toplama kamplannı ve bununla ilgili kampları 940.5317'de, 
Holocaust (Nazilerin Musevi katliamı)’u 940.5318'de sınıflayın

Belirli ülkelerin askeri katılımı
Temel nuniara olan 940.5409'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya'nın askeri katılımı 940.540943

Harekâtlar ve birlikler
Alanlarına göre çarpışma ve muharebeler için 940.542'ye; hava 
harekâtları için 940.544'e; deniz harekâtları için 940.545'e bkz.

.541 2

.541 3

.542 

.542 1

.542 3 

.542 5

940.541 2-940.541 3 Askeri birlikler ve bunların harekâtlan
Örgütlenmeyi, tarihi, nöbet çizelgelerini, hizmet kayıtlannı burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 940.54l'de; belirli bir hizmetle görevli birlikleri, hizmetle 
birlikte sınıflayın. Örneğin Ambulans bölükleri 940.54753

Şeref nişanları ve şehit listeleri için 940.5467'ye bkz.

İttifak kuvvetleri'(Müttefıkler)nin askeri birlikleri
Temel nuniara olan 940.5412'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Fransız birlikleri 940.541244

İtilaf kuvvetlerinin askeri birlikleri
Temel nuniara olan 940.5413'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japon birlikleri 940.541352

Alanlarına göre çarpışmalar ve muharebeler
Avrupa’da

Temel numara olan 940.5421'e, 2.Tablo'dan —41-49 
notasyonunda —4'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Fransa'daki çarpışmalar 940.54214

Orta Doğu ve Afrika’da

Doğu ve güneydoğu Asya ve Doğu Hindistan’da
Örnek: Asya anakarasını kaplayan alanlar, Japonya, Doğu 
Hindistan'ın Hollanda'ya ait bölgeleri, Filipinler
1937-1941 dönemindeki Çin-Japon Anlaşmazlığını 951.042'de 
sınıflayın



.542 6

.542 8 

.542 9 

.544

[.544 1]

.544 2

.544 3

.544 9

Pasifik Okyanusu’nda
Örnek: Hawaii Adaları, Güney Pasifik Okyanusu adalarında 

Doğu Hindistan için 940.5425'e hkz.
Japonya ve Filipinler için ayrıca 940.5425'e bkz. 

Amerika'ya ait alanlarda 

Diğer alanlarda 

Hava harekâtları
Uçak gemilerine karşı savunmalar dahil 
Birlikte yapılan hava ve deniz harekâtlarını burada sınıflayın 

Deniz harekâtları için 940.545’e bkz.

Faaliyetler
Numara kullanılmıyor; 940.544'te sınıflayın 

Çarpışmalar ve muharebeler
Alanlarına göre çarpışmalar ve muharebeler için 940.542’e 
hkz.

Hava üsleri
Temel numara olan 940.5443'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'deki hava üsleri 940.544342

Belirli ülkelerin harekâtlan
Uçak gemilerini, pilotlan, birlikleri burada sınıflayın
Temel nuniara olan 940.5449'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya'nın harekâtlan 940.544943
Belirli ülkelerin muharebelerini ve çarpışmalannı 940.5442'de 
sınıflayın

.545 Deniz harekâtları
Savaş alanlarına göre m 
940.542'ye hkz.

.545 1 Denizaltı savaşı

.545 16 Denizaltılara karşı savaş

.545 2 Abluka ve ablukayı yarma

.545 3 Deniz üsleri

.545 9 Belirli ülkelerin harekâtları
Gemileri, mürettebatı, birlikleri burada sınıflayın
Temel nuniara olan 940.5459'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Avustralyalılann deniz harekâtlan 940.545944
Belirli tür bir harekâtı, harekâtla birlikte sınıflayın. Örneğin 
ablukalar 940.5452



.546

.546 5

.546 7

.547 

.547 2

.547 3 

.547 5

.547 52 

.547 53

.547 54-.547 59

.547 6 

.547 609

.547 63

,547 64-.547 69

.547 7 

.547 709

Kutlamalar, anma törenleri, merasimler
Anma toplantıları, bayrak törenleri, madalyalar ve ödüller dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamaları, anma törenlerini ve merasimleri, 
olayla birlikte sınıflayın. Örneğin Mercan Denizi Muharebesi 
940.5426

Anıtlar ve mezarlıklar
Temel numara olan 940.5465'e, 2.Tablo’dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Fransa'daki anıtlar ve mezarlıklar 940.546544

Şeref nişanlan ve şehit listeleri
Temel numara olan 940.5467'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Japon şehit listeleri 940.546752

Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal yardım hizmetleri
Savaş esiri kampları

Temel numara olan 940.5472'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya'nın savaş esiri kampları 940.547243
Temerküz kamplan 940.5317'ye alındı

Esirlerin değişimi

Tıbbi hizmetler
Hastaneler için 940.5476'ya bkz.

Sağlıkla ilgili olaylar 

Ambulans hizmetleri 

Belirli ülkelerin hizmetleri
Temel numara olan 940.5475'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Fransız tıbbi hizmetleri 940.547544

Hastaneler

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Belirli yerlerdeki hastaneleri 940.54763'te sınıflayın 

Belirli yerlerde
Temel numara olan 940.54763'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Roma'daki hastaneler 940.5476345632
Belirli yerlerde belirli ülkelerin bakım yaptığı hastaneleri 
940.54764-940.54769'da sınıflayın

Belirli ülkelerce yapılan bakım
Temel numara olan 940.5476'ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İtalya'nın bakım yaptığı hastaneler 
940.547645

Kurtarma ve yardım hizmetleri

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Belirli yerlerdeki faaliyetleri 940.54779'da sınıflayın



.547 71 

.547 78

.547 79

.547 8 

.548

Kızıl Haç faaliyetleri

Belirli ülkeler tarafından yönetilen faaliyetler
Temel numara olan 940.54778'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İsviçre'nin yönettiği faaliyetler 
940.54778494
Belirli ülkelerce yürütülen Kızıl Haç faaliyetlerini 
940.5477l'de sınıflayın

Belirli yerlerdeki faaliyetler
Temel numara olan 940.54779'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Paris'teki yardım faaliyetleri 
940.5477944361
Belirli ülkelere göre, belirli yerlerde düzenlenen yardım 
faaliyetlerini 940.54778'de, belirli yerlerdeki Kızıl Haç 
faaliyetlerini 940.5477l'de sınıflayın

Dini yaşam ve ordudaki dini hizmetler

Diğer konular

.5481

.5482

.5483

.5484

.5485

.5486

940.548 1-940.548 2 Kişisel öyküler
Kapsamlı eserleri 940.548'de, belirli bir konudaki kişisel öyküleri konu ile 
birlikte, l.Tablo'dan 092 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin ablukayı 
yarma ile ilgili 940.5452092

İttifak Devletleri'(Müttefıkler)nden şahısların kişisel öyküleri
Temel numara olan 940.548l'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Britanya İmparatorluğu vatandaşlarının kişisel 
öyküleri 940.548141

İtilaf Kuvvetleri’nden şahıslann kişisel öyküleri
Temel nuniara olan 940.5482'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanların kişisel öyküleri 940.548243

İttifak Devletleri {Müttefikler)’nde askeri yaşam ve âdetler
Temel numara olan 940.5483'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin ABD Donanmasında askeri yaşam 940.548373

İtilaf Kuvvetleri'nde askeri yaşam ve âdetler
Temel numara olan 940.5484'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Luftwaffe'(Hitler zamanındaki Alman Hava 
Kuvvetleri)de askeri yaşam 940.548443

Konvansiyonel olmayan savaş
Örnek: Sızma, istihbarat, sabotaj, tahrip

ittifak Devletleri’ nin konvansiyonel olmayan savaşı için 
940.5486'ya; itilaf Kuvvetleri için 940.5487'ye; propaganda 
için 940.5488’e hkz.

İttifak Devletleri’nin'(Müttefıkler)in konvansiyonel olmayan savaşı
Temel numara olan 940.5486'ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin ABD'nin istihbarat harekâtı 940.548673



.548 7

.548 8 

.548 809

.548 86

.548 87

.548 89

itilaf Kuvvetleri’nin konvansiyonel olmayan savaşı
Temel numara olan 940.5487'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya'nın istihbarat harekâtları 940.548743

Propaganda

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Belirli yerlerdeki propagandayı 940.54889'da sınıflayın

ittifak Devletleri (Müttefikler) tarafından
Temel numara olan 940.54886’ya, 2.Tablo'dan 4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin ABD'nin propagandası 
940.5488673

itilaf Kuvvetleri tarafından
Temel numara olan 940.54887'ye, 2.Tablo'dan 4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Almanya'nın propagandası 
940.5488743

Belirli yerlerde propaganda
Temel numara olan 940.54889'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin ABD'de propaganda 940.5488973
Yöresine bakmaksızın, bir taraf ya da bir ülkeye göre 
propagandayı 940.54886-940.54887'de sınıflayın

.55 1945

.554 1945-1949

.555 1950-1959

.556 1960-1969

.557 1970-1979

.558 1980-1989

.559 1990-1999

941 *Britanya Adaları
Büyük Britanya'yı, Birleşik Krallığı burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 941

ÖZET
941.01-.08 [Britanya Adaları’nın tarihi dönemleri]

.1 İskoçya

.2 Kuzeydoğu İskoçya

.3 Güneydoğu İskoçya

.4 Güneybatı İskoçya

.5 İrlanda

.6 Ulster Kuzey İrlanda

.7 İrlanda Cumhuriyeti

.8 Leinster

.9 Munster
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
941.01 1066’ya kadar eski tarih

.02-.05 Norman döneminden Tudor dönemi sonuna kadar, 1066-1603 

.06 Stuart ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) dönemleri,
1603-1714

.07 Hanover Hanedanı dönemi, 1714-1837

.08 Victoria ve Windsor Hanedanı dönemi, 1837

.01 1066'ya kadar eski tarih
410'a kadar eski tarihi 936.l'de sınıflayın

(.012) 410'a kadar eski tarih
(isteğe bağlı numara; 936.l'i tercih edin)
Temel numara olan 941.012'ye, 936.201-936.204'te, 936.20'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin 4.yüzyıl 941.0124

.013-.019 Anglo-Sakson öncesi dönemden Sakson krallarının
hükümdarlığının sonuna kadar, 410-1066

Temel numara olan 941.0Te, 942.013-942.019'da 942.0 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Danimarka kralları dönemi 941.018

.02-.05 Norman döneminden Tudor dönemi sonuna kadar, 1066-1603
Temel numara olan 941.0'a, 942.02-942.05'te 942.0’ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin VIII.Henry'nin hükümdarlığı 941.052

Stuart ve İngiliz Milletler Topluluğu dönemleri, 1603-1714
(Seçenek: Anglo-Dutch Savaşlarını burada sınıflayın; 949.204'ü tercih 
edin)

.06

.061

.062

.063

.064

.065

.066

.067

.068

.069

.07

.071

.072

I.James'in hükümdarlığı, 1603-1625
I. Charles'ın hükümdarlığı, 1625-1649 
İngiliz Milletler Topluluğu dönemi, 1649-1660

Oliver Cromwell için 941,064’e; Richard Cromwell için 941,065’e

Oliver Cromvvell'in himayesi, 1653-1658 
Richard Cromvvell'in himayesi, 1658-1659
II. Charles'ın hükümdarlığı, 1660-1685 (Restorasyon)
1685-1689

ll.James'in hükümdarlığım burada sınıflayın, 1685-1688

III. William (Portakal) ve II.Mary'nin hükümdarlıkları, 1689-1702 
Anne'in hükümdarlığı, 1702-1714

Hanover Hanedanı dönemi, 1714-1837
I. George'un hükümdarlığı, 1714-1727
II. George'un hükümdarlığı, 1727-1760

(Seçenek: Jenkins' Ear Savaşı'nı burada sınıflayın; 946.055'i tercih 
edin)



.074

.075

.08

.081

.082

.082 3

.083

.084

.085

.085 4 

.085 5 

.085 6 

.085 7 

.085 8 

.085 9 

.1

.101

III. George'un hükümdarlığı, 1760-1820 
Birleşik Krallık'ın oluşumu dahil

IV. George'un hükümdarlığı, 1820-1830

IV. William'm hükümdarlığı, 1830-1837 

Victoria ve Windsor Hanedanı dönemi, 1837-

Victoria'nm hükümdarlığı, 1837-1901 
19.yüzyılı burada sınıflayın
(Seçenek: Kırım Savaşı'nı, Güney Afrika [İkinci Anglo-Boer] 
Savaşı'nı burada sınıflayın; Kırım Savaşı için 947.073, Güney Afrika 
[İkinci Anglo-Boer] Savaşı için 968.048'i tercih edin)
1800-1820'yi 941.073'te, 1820-1830'u 941.074'te, 1830-1837'yi 
941.075'te sınıflayın

1901-
V.George'un hükümdarlığı için 941.083’e; II.Dünya Savaşı 
dönemi için 941.084'e; 1945- için 941.085'e hkz.

VII. Edward'in hükümdarlığı, 1901-1910

V. George'un hükümdarlığı, 1910-1936 

1936-1945
VIII. Edward'in, 1936 ve VI.George'un hükümdarlıklarım; 1936-1952,
II.Dünya Savaşı dönemini, 1939-1945, burada sınıflayın
VI.George'un 1945-1949 dönemindeki hükümdarlığını, 941.0854'te, 
1950-1952 dönemindeki hükümdarlığını 941.0855'te sınıflayın

1945-
II.Elizabeth'in hükümdarlığını burada sınıflayın, 1952

1945-1949 

1950-1959 

1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 

1990-

*tskoçya
Kuzeydoğu İskoçya için 941.2'ye; güneydoğu İskoçya için 941.3'e; 
güneybatı İskoçya için 941.4'e hkz.

1057'ye kadar eski tarih
410'a kadar eski tarihi 936.l'de sınıflayın 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



(.1(12) 410'a kadar Kuzey Britanya'nın eski tarihi
(İsteğe bağlı numara: 936.l'i tercih edin)

.102 1057-1314
Bannockburn Savaşı dahil, 1314

.103 1314-1424

.104 I.James-V.James'in hükümdarlıkları, 1424-1542

.105 Reform dönemi, 1542-1603
16.yüzyılı burada sınıflayın 
1500-1542'yi 941.104'te sınıflayın

. 106-. 108 İngiltere ile ferdi birlikten bugüne, 1603
Temel numara olan 941.10'a, 941.06-941.08'de 941.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin VII.Edward'in hükümdarlığı 941.10823

.2 * Kuzeydoğu İskoçya
Temel numara olan 941.2'ye, 941.101-941.108'de 941.l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin reform dönemi 941.205

.3 *Güneydoğu İskoçya
Temel numara olan 941.3'e, 941.101-941.108'de 941.l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin reform dönemi 941.305

.4 *Güneybatı İskoçya
Temel numara olan 941.4'e, 941.101-941.108'de 941.l'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin reform dönemi 941.405

.5 *lrlanda

.501 1086'ya kadar eski tarih
Clontarf Savaşı dahil, 1014 
410'a kadar olan eski tarihi 936.l'de sınıflayın 

(.5(1 2) 410’a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara: 936.l'i tercih edin)

.502 1086-1171

.503 Plantagenet Hanedanının yönetiminde, 1171-1399

.504 Lancaster ve York hanedanlarının yönetiminde, 1399-1485

.505 Tudor'ların yönetiminde, 1485-1603

.506 Stuart'ların yönetiminde, 1603-1691

.507 1691-1799
*93O-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.508 1800

.508 1 1800-1899

.508 2 1900

.508 21 1900-1921
1916 Sinn Fein İsyanı (Easter İsyanı); 1919-1921 Ingiliz- 
Irlanda Savaşı dahil

.508 22 1921-1949

.508 23 1950-1969

.508 24 1970

.6 *Ulster Kuzey İrlanda

.608 1800

.608 1 1800-1899

.608 2 1900

.608 21 1900-1920
İrlanda Anlaşması Hükümeti dahil, 1920 

.608 22 1921-1949

.608 23 1949-1968

.608 24 1969

.7 *İrIanda Cumhuriyeti
Leinster için 941.8'e, Münster için 941.9'a bkz.

.708 1800

.708 1 1800-1899

.708 2 1900

.708 21 1900-1921

.708 22 1922-1949
İrlanda Bağımsız Devleti dönemi dahil, 1922-1937; Eire 
dönemi 1937-1949

.708 23 1949-1969

.708 24 1970

.8 *Leinster

.808 1800-
Temel numara olan 941.808'e, 941.7081-941.7082'de 941.708'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 1949-1969 941.80823

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



*Müni;ter

.908 1800-
Temel numara olan 941.908'.e, 941.7081-941.7082’de 941.708'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 1949-1969 941.90823

942 ^İngiltere ve Galler
Bt. Kılavuz 941

ÖZET
94.01 1066’ya kadar eski tarih

.02 Norman dönemi, 1066-1154

.03 Plantagenet Hanedanı dönemi, 1154-1399

.04 Lancaster ve York Hanedanları dönemi, 1399-1485

.05 Tudor dönemi, 1485-1603

.06-.08 Stuart ve İngiliz milletler Topluluğu döneminden bugüne, 1603

.01 1056'ya kadar eski tarih
410'a kadar eski tarihi 936.2'de sınıflayın

(.012 410'a kadar güney Britanya'nın eski tarihi
(İsteğe bağlı numara; 936.2'yi tercih edin)
Temel numara olan 942.012'ye, 936.201-936.204'te 936.20'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Kelt dönemi 942.0122

.013 Anglo-Sakson öncesi dönem, 410-449

.014 449-yaklaşık 600

Kral Arthur'un hükümdarlığı dahil

.015 Heptarchy dönemi, yaklaşık 6(X)-829

Wessex hakimiyetini 942.016'da sınıflayın

.0151 Northumberland hakimiyeti, 603-685

.015' Mercia'nın hakimiyeti, 757-796

.016 Wessex hakimiyeti, 829-924

9.yüzyılı burada sınıflayın

800-829'u 942.015'te sınıflayın

.0161 Egbert'in hükümdarlığı, 829-839

.0161 Ethelwulf in hükümdarlığı, 839-858

.0165 Ethelbald, Ethelbert, I.Ethelred'in hükümdarlıkları, 858-871

.0161 Büyük Alfred'in hükümdarlığı, 871-899

.016) Yaşlı Edward'in hükümdarlığı, 899-924

.017 İngiltere'nin sakson krallarının hükümdarlıklan, 924-1016

.017' Athelstan'ın hükümdarlığı, 924-940
*930-990'a belirtildiği gibi ekleyin



.017 2 I.Edmund, Edred, Edwy'nin hükümdarlıklan, 940-959

.017 3 Edgar ve Şehit Edward'in hükümdarlıkları, 959-978

.017 4 II.Ethelred ve II.Edmund'un hükümdarlıklan, 978-1016

.018 Danimarka krallarının hükümdarlıkları, 1016-1042
11 .yüzyılı burada sınıflayın
1000-1016'yı 942.0174'te, 1042-1066'yı 942.019'da, 1066-1099'u 
942.02'de sınıflayın

.018 1 Canute'un hükümdarlığı, 1016-1035

.018 2 I.Harold'un hükümdarlığı, 1035-1040

.018 3 Hardecanute'un hükümdarlığı, 1040-1042

.019 1042-1066
Günah çıkartan Edward'in, 1042-1066 ve II.Harold'ın, 1066, 
hükümdarlıklarını kapsar

.02 Norman dönemi, 1066-1154
12.yüzyılı burada sınıflayın 
1154-1199'u 942.03'te sınıflayın

.021 I.William'm hükümdarlığı, 1066-1087
Hastinglerin Savaşı dahil, 1066

.022 Il.William'in hükümdarlığı, 1087-1100

.023 I.Henry'nin hükümdarlığı, 1100-1135

.024 Stephen’in hükümdarlığı, 1135-1154

.03 Plantagenet Hanedanı dönemi, 1154-1399

.031 II.Henry'nin hükümdarlığı, 1154-1189

.032 I.Richard'm hükümdarlığı, 1189-1199

.033 John'un hükümdarlığı, 1199-1216

.034 III.Henry'nin hükümdarlığı, 1216-1272
13. yüzyılı burada sınıflayın
1200-1216'yı 942.033'te, 1272-1299'u 942.035'te sınıflayın 

.035 I.Edward'in hükümdarlığı, 1272-1307

.036 II.Edward'in hükümdarlığı, 1307-1327

.037 III.Edward'm hükümdarlığı, 1327-1377
14. yüzyılı burada sınıflayın
(Seçenek: Yüz Yıl savaşlarını burada sınıflayın; 944.025'i tercih edin)
1300-1307'yi 942.035'te, 1307-1327'yi 942.036'da, 1377-1399'u 
942.038'de sınıflayın



.038 II.Richard'ın hükümdarlığı, 1377-1399

.04 Lancaster ve York hanedanları dönemi, 1399-1485
Güllerin Savaşı'nı burada sınıflayın, 1455-1485

.041 IV.Henry'nin hükümdarlığı, 1399-1413

.042 V. Henry'nin hükümdarlığı, 1413-1422

.043 Vl.Henry'nin hükümdarlığı, 1422-1461

.044 IV.Edvvard'm hükümdarlığı, 1461-1483

.0^5 V.Edward'in hükümdarlığı, 1483

.0^ lll.Richard'm hükümdarlığı, 1483-1485

.Of Tudor dönemi, 1485-1603

.Ofl Vll.Henry'nin hükümdarlığı, 1485-1509

.0f2 VIII.Henry'nin hükümdarlığı, 1509-1547

.0f3 Vl.Edward'm hükümdarlığı, 1547-1553

.054 l.Mary'nin hükümdarlığı, 1553-1558

.055 l.Elizabeth'in hükümdarlığı, 1558-1603
İspanyol Armadası dahil, 1588

.06-.08 Stuart ve İngiliz milletler Topluluğu dönemlerinden bugüne, 1603-
Temel numara olan 942.0'a, 941.06-941.08'de 941.0'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin İngiliz İç Savaşı 942.062

943 Orta Avrupa Almanya
ÖZET

♦43.000 l-.OOO 9 Orta Avrupa'nın standart altbölümleri
.001-.009 
.01-.08 
.1 
.6 
.7 
.8 
.9

.000 l-.OOO 9

.0H-.009

Almanya'nın standart altbölümleri 
Almanya’nın tarihi dönemleri 
Kuzeydoğu Almanya 
Avusturya ve Lihtenştayn 
Çekoslovakya 
Polonya 
Macaristan

Orta Avrupa'nın standart altbölümleri 
930-990'da belinildiği gibi

Almanya'nın standart altbölümleri 
930-990'da belirtildiği gibi



943.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08

ÖZET
843’e kadar eski tarih
Eski Kutsal Roma İmparatorluğu dönemi, 843-1519 
Reform ve Katolik kilisesindeki reform dönemi, 1519-1618 
1618-1705 
1705-1790
Napolyon Savaşları dönemi, 1790-1815 
Alman Konfederasyonu dönemi, 1815-1866 
1866-

943.01-943.08 Almanya'nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 943'te sınıflayın

.01 843'e kadar eski tarih
481'e kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın

(.012) 481'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

(.012 1) l.Ö. 113'e kadar en eski dönem
(İsteğe bağlı numara; 936.301'i tercih edin)

(.012 2) Roma Cumhuriyeti ve İmparatorluğu ile ilişkiler dönemi
(İsteğe bağlı numara; 936.302yi tercih edin)

.013 Almanya'da Merovingian Hanedanı dönemi, 481-751
Almanya ve Fransa'daki Merovingian Hanedanı ile ilgili kapsamlı 
eserleri 944.013'de sınıflayın

.014 751-843
Almanya'da Carolingian Hanedanı dönemini burada sınıflayın, 
751-911
Fransa ve Almanya'daki Carolingian Hanedanı ile ilgili kapsamlı 
eserleri 944.014'de sınıflayın

843-911 için 943.021'e hkz.

.02 Eski Kutsal Roma İmparatorluğu dönemi, 843-1519
Verdun anlaşmasından sonra, 843

.021 843-911

.022 I.Conrad ve Sakson imparatorları dönemi, 911-1024

.023 Salian (Franconian) imparatorlar ve II.Lothair dönemi, 1024-1137



.02 Hohenstaufen dönemi, 1138-1254
I. Frederick Barbarossa'nın hükümdarlığı dahil, 1152-1190 
12.yüzyılı burada sınıflayın
1100-1137'yi 943.023'te sınıflayın

Geç Hohenstaufen dönemi için 943.025'e hkz.

.03 Geç Hohenstaufen dönemi ve Interregnum (hükümdarsız geçen
dönem), 1198-1273

.03 Eski Hapsburglar ve diğerleri dönemi, 1273-1378

.02 Luxemburg Hanedanı dönemi, 1378-1438

.03 II.Albert ve III.Frederick'in hükümdarlıkları, 1438-1493
15.yüzyılı burada sınıflayın
1400-1438'i 943.027’de, 1493-1499'u 943.029'da sınıflayın 

.03 I.Maximilian'm hükümdarlığı, 1493-1519

.03 Reform ve Katolik kilisesindeki reform dönemi, 1519-1618

.02 V.Charles’ın hükümdarlığı, 1519-1556
Fransa ile savaş; Köylü Savaşlan, 1524-1525; Schmalkaldic Savaşı, 
1546-1547, dahil
(Seçenek: Fransa ile savaşları 944.028'de sınıflayın)

.02 I.Ferdinand’ın hükümdarlığı, 1556-1564

.03 II.Maximilian'in hükümdarlığı, 1564-1576

.03 II.Rudolf un hükümdarlığı, 1576-1612

.03 Matthias'ın hükümdarlığı, 1612-1619

.0^ 1618-1705

.04 Otuz Yıl Savaşları dönemi, 1618-1648
Matthias'ın Otuz Yıl Savaşlan sırasındaki hükümdarlığını 943.035'te,
II. Ferdinand'ınkini 943.042’de, III.Ferdinand'ınkini 943.043'te 
sınıflayın

.04 II.Ferdinand'ın hükümdarlığı, 1619-1637

.04 III.Ferdinand'ın hükümdarlığı, 1637-1657

.04 I.Leopold'un hükümdarlığı, 1658-1705

.05 1705-1790
Prusya'nın yükselişini burada sınıflayın 

.05 I.Joseph'in hükümdarlığı, 1705-1711

.05 Vl.Charles'ın hükümdarlığı, 1711-1740



.053 1740-1786
Prusya Kralı Büyük Frederick’in hükümdarlığını burada sınıflayın, 
1740-1786

VlI.Charles'ın hükümdarlığı için 943.054'e; I.Francis'in 
hükümdarlığı için 943.055'e; IlJoseph'in hükümdarlığı için 
943.057'ye hkz.

.054 VlI.Charles'ın hükümdarlığı, 1742-1745

.055 I.Francis'in hükümdarlığı, 1745-1765
Yedi Yıl Savaşlan dönemi dahil, 1756-1763

.057 II. Joseph'in hükümdarlığı, 1765-1790

.06 Napolyon Savaşları dönemi, 1790-1815
Rhine Konfederasyonu dahil

.07 Alman Konfederasyonu dönemi, 1815-1866
19.yüzyılı burada sınıflayın
1800-1815'i 943.06'da, 1866-1899'u 943.08’de sınıflayın

.073 1815-1847

.076 1848-1866
1864, Schleswig-Holstein Savaşı; 1866, Avusturya-Prusya Savaşı 
(Yedi Hafta Savaşı) dahil
(Seçenek: Schleswig-Holstein Savaşı'nı 948.904'te sınıflayın)

.08 1866

.081 1866-1871
Kuzey Almanya Konfederasyonu dönemini burada sınıflayın 

Fransız-Alman Savaşı için 943.082'ye hkz.

.082 Fransız-Alman Savaşı, 1870-1871
(Seçenek: 944.07'de sınıflayın)

.083 I.William'in hükümdarlığı, 1871-1888
Alman Imparalorluğunu burada sınıflayın, 1871-1918

III.Frederick ve Il.William'in hükümdarlıkları için 943.084'e hkz.

.084 III.Frederick ve Il.William'in hükümdarlıkları, 1888-1918

.085 Weimar Cumhuriyeti dönemi, 1918-1933

.086 Üçüncü Reich dönemi, 1933-1945

.087 1945-
Federal Cumhuriyeti, 1949- , Federal ve Demokratik
Cumhuriyetlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni 943.1087'de sınıflayın

.087 4 1945-1949



.087 5 

.087 6 

.087 7 

.087 8 

.087 9 

.1

.108 7

(.601)

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-

*Kuzeydoğu Almanya
1945-

Doğu Almanya'yı burada sınıflayın, 1945-1990; Alman 
Demokratik Cumhuriyeti, 1949-1990
Temel numara olan 943.1087'ye, 943.0874-943.0879'da 
943.087'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 1960-1969 
943.10876

*Avusturya ve Lihtenştayn
481’e kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın 

Avusturya'nın 481'e kadar eski tarihi 
(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

.602 

.602 2 

.602 3 

.602 4 

.602 5 

.603

.604

.604 2 

.604 3 

.604 4 

.605 

.605 1 

.605 2 

.605 22

943.602-943.605 Avusturya'nın tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 943.6'da sınıflayın 

Ortaçağ dönemi, 481-1500 
481-976
Babenberg Hanedanı dönemi, 976-1246 
1246-1273
Hapsburglar'm eski dönemi, 1273-1500 

1500-1815
Avustuıya Veraset savaşı için ayrıca 940.2532'ye hkz. 

1815-1919
Avusturya İmparatorluğu'nu burada sınıflayın, 1804-1919
1804-1815 dönemindeki Avusturya İmparatorluğu'nu 943.603'te 
sınıflayın
1815-1847
1848-1867
Avusturya-Macar Monarşisi dönemi, 1867-1919 

1919-
Cumhuriyet dönemi, 1919-1938 
1938-1955

Anschluss (Almanya'ya katılma) ve savaş dönemleri, 1938-1945



.605 23 1945-1955

.605 3 1955

.64 *Batı Avusturya ve Lihtenştayn

.648 t Lihtenştayn
481'e kadar eski tarihi 936.3’te sınıflayın

.7 *Çekoslovakya

.702 1918'e kadar eski tarih
Bohemya Krallığı'nı burada sınıflayın 

.702 1 907'ye kadar
Büyük Moravya İmparatorluğu dahil 

.702 2 907-1526

.702 23 Premislid Hanedanı dönemi, 907-1306

.702 24 Lüksemburg Hanedanı dönemi, 1306-1526
Hussite Savaşları dahil, 1419-1436 

.702 3 1526-1815

.702 32 1526-1620

.702 33 1620-1800

.702 34 1800-1815

.702 4 1815-1918

.703 1918-1945

.703 2 Çekoslovak Cumhuriyeti dönemi, 1918-1939

.703 3 1939-1945
Bohemya ve Moravya'nın himayesini burada sınıflayın 
Slovak Cumhuriyeti 943.73033’e alındı

.704 1945

.704 2 1945-1968
Reform ve baskı, 1968 dahil 

.704 3 1968

.73 *Slovakya
Temel numara olan 943.73'e, 943.702-943.704'te 943.7'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Slovak Cumhuriyeti 943.73033 [eski 
943.7033]

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.8 *Polonya

.802 1795'e kadar eski tarih

.802 2 1370’e kadar
Piast Hanedanı dönemi dahil

.802 3 Jagellonian Hanedanı dönemi, 1370-1572

.802 4 Seçimle işbaşına getirilen krallar dönemi, 1572-1697

.802 5 Sakson Hanedanı ve parçalanma dönemi, 1697-1795
1772, 1793, 1795'teki aynimalar dahil

.803 Dışardan yönetildiği dönem, 1795-1918

.803 2 1795-1862

.803 3 1863-1918

.804 Cumhuriyet dönemi, 1918-1939

.805 1939

.805 3 1939-1945

.805 4 1945-1956

.805 5 1956-1980

.805 6 1980

.9 *Macaristan

.901 894’e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın 

(.901 1) Yaklaşık 640'a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin)

.902 Arpad Hanedanı dönemi, 894-1301

.903 Seçimle işbaşına getirilen krallar dönemi, 1301-1526

.904 Türk ve Hapsburg dönemleri, 1526-1918

.904 1 Türk dönemi, 1526-1686

.904 2 Hapsburg dönemi, 1686-1918
Avusturya-Macaristan Monarşisi dönemi için 943.9043'e hkz. 

.904 3 Avusturya-Macaristan Monarşisi dönemi, 1867-1918

.905 1918

.905 1 1918-1941

.905 2 1942-1956
Ayaklanma ve bastırılması dahil, 1956 

.905 3 1956-



944 *Fransa ve Monako

944.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07

.08

ÖZET
987’ye kadar eski tarih
Krallık gücünün arttığı dönem, 987-1589
Bourbon dönemi, 1589-1789
Devrim dönemi, 1789-1804
Birinci İmparatorluk dönemi, 1804-1815
Restorasyon dönemi, 1815-1848
İkinci Cumhuriyet ve İkinci İmparatorluk dönemi (III.Napolyon 

dönemi), 1848-1870 
1870-

> 944.01-944.08 Fransa'nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 944'te sınıflayın

.01 987'ye kadar eski tarih
486'ya kadar eski tarihi 936.4'de sınıflayın

(.012) 486'ya kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.4'ü tercih edin)

(.012 1) l.Ö. 125'e kadar en eski dönem
(İsteğe bağlı numara; 936.40l'i tercih edin)

(.012 2) Gal-Roma dönemi, l.Ö. 125-1.S.486
(İsteğe bağlı numara; 936.402'yi tercih edin)

.013 Merovingian Hanedanı dönemi, 486-751
Fransa ve Almanya'daki Merovingian Hanedanı dönemi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Almanya'daki Merovingian Hanedanı için 943.013’e hkz

.014 Carolingian Hanedanı dönemi, 751-987
Fransa ve Almanya'daki Carolingian Hanedanı dönemi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Almanya’daki Carolingian Hanedanı için 943.014’e hkz.

.02 Krallık gücünün arttığı dönem, 987-1589

.021 Capet Hanedanı dönemi, 987-1328
Hugh Capet, II.Robert, I.Henry'nin hükümdarlıklan dahil, 987-1060
Diğer Capet krallarının hükümdarlıklarını 944.022-944.024'te 
sınıflayın

.022 I.Philip, VI. Louis, VII.Louis'nin hükümdarlıkları, 1060-1180

.023 Il.Philip, VIII.Louis, IX.Louis'nin hükümdarlıkları, 1180-1270

.024 IlI.Philip, IV.Philip, X.Louis, I.Jean, V.Philip, IV.Charles'ın
hükümdarlıkları, 1270-1328

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.025 Valois Hanedanı dönemi, 1328-1589
VI.Philip, II.Jean, V.Charles'ın hükümdarlıkları dahil, 1328-1380
Yüz Yıl Savaşlarını burada sınıflayın, 1337-1453

(Seçenek: Yüz Yıl Savaşlan'nı 942.037'de sınıflayın)
Diğer Valois krallarının hükümdarlıklarını 944.026-944.029'da 
sınıflayın

.026 Vl.Charles ve VlI.Charles'ın hükümdarlıkları, 1380-1461

.027 XI.Louis, VlII.Charles, XII.Louis'nin hükümdarlıkları, 1461-1515
Fransa'nın İtalya kuşatmalarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın, 1494-1559

(Seçenek: Fransa'nın İtalya kuşatmalarını 945.06'da sınıflayın) 
Angouleme Hanedanı dönemindeki kuşatmaları 944.028'de sınıflayın

.028 Angouleme Hanedanı dönemi, 1515-1589
I.Francis ve II.Henry'nin hükümdarlıkları dahil, 1515-1559
(Seçenek: Kutsal Roma İmparatoru V.Charles ile yapılan savaşları 
burada sınıflayın; 943.03l'i tercih edin)

II.Francis'in, IX.Charles'in, IlI.Henry’nin hükümdarlıkları için 
944.029'a bkz.

.029 II.Francis, IX.Charles, III.Henry'nin hükümdarlıkları, 1559-1589

.03 Bourbon dönemi, 1589-1789

.031 IV.Henry'nin hükümdarlığı, 1589-1610

.032 XIII.Louis'nin hükümdarlığı, 1610-1643

.033 XIV.Louis'nin hükümdarlığı, 1643-1715
Veraset Savaşı dahil, 1667-1668
17. yüzyılı burada sınıflayın
1600-1610'u 944.031'de, 1610-1643'ü 944.032'de sınıflayın

.034 XV.Louis'nin hükümdarlığı, 1715-1774
IS.yüzyıh burada sınıflayın
18. yüzyılın burada belirtilmeyen belirli bir dönemini, dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin ihtilalin en kanlı dönemi 944.044

.035 1774-1789
XVI.Louis dönemini burada sınıflayın, 1774-1792 
XVI.Louis'nin 1789-1792 dönemini 944.04l'de sınıflayın

.04 Devrim dönemi, 1789-1804

.041 İtibar dönemi. Ulusal Birlik, Yasama Meclisi, 1789-1792



.043

.044

.045

.046

.05

.06

.061

.062

.063

.07

Birinci Cumhuriyet dönemi, 1792-1799
Ulusal Uzlaşma dönemi için 944.043'e; Beşler Heyeti dönemi için 
944.045’e hkz.

Ulusal uzlaşma dönemi, 1792-1795
İhtilalin en kanlı dönemi için 944.044'e hkz.

İhtilalin en kanlı dönemi, 1793-1794 

Beşler Heyeti dönemi, 1795-1799 

Konsül dönemi, 1799-1804

Birinci İmparatorluk dönemi, 1804-1815
XVIII.Louis'nin hükümdarlığı, 1814-1815; Yüz Gün, 1815, dahil 
I.Napolyon'un hükümdarlığını burada sınıflayın, 1804-1814 
Napolyon Savaşlarını 940.27’de sınıflayın

Restorasyon dönemi, 1815-1848
19. yüzyılı burada sınıflayın
19.yüzyılın burada belirtilmeyen bir dönemini, dönem ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin İkinci İmparatorluk 944.07

XVIII. Louis'nin hükümdarlığı, 1815-1824
X.Charles'in hükümdarlığı, 1824-1830
Louis Philippe dönemi, 1830-1848 (Temmuz Monarşisi)

İkinci Cumhuriyet ve İkinci İmparatorluk (III.Napolyon dönemi), 
1848-1870

(Seçenek: Fransız-Alman Savaşı'nı burada sınıflayın; 943.082'yi tercih 
edin

.08 1870-

.081 Üçüncü Cumhuriyet dönemi, 1870-P

.081 2 1870-1899
1871, Paris Komünü dahil

.081 3 1900-1914

.081 4 I.Dünya Savaşı dönemi, 1914-1918

.081 5 1918-1939

.081 6 II.Dünya Savaşı dönemi, 1939-1945

.082 Dördüncü Cumhuriyet dönemi, 1945

.083 Beşinci Cumhuriyet dönemi, 1958-

.083 6 1958-1969

.083 7 1970-1979

.083 8 1980-1989



.083 9 1990

.9 *Güneydoğu Fransa ve Monako Provans Bölgesi 

.94 *Alpler-Maritimes, Corse, Monako

.949 t Monako
486'ya kadar eski tarihi 936.4'te sınıflayın

*İtalya yarımadası ve çevresindeki adalar945 İtalya

(.012)

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.082

.083

.084

945.01-945.09 İtalya'nın tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 945'te sınıflayın

774'e kadar eski tarih
Got ve Lombardiya krallıklan dahil, 476-774 
476'ya kadar eski tarihi 937'de sınıflayın

476'ya kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 937'yi tercih edin)
Temel numara olan 945.012'ye, 937.01-937.09'da 937.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Pön Savaşları 945.0124

Carolingian (Frankish) yönetimi dönemi, 774-962

Alman imparatorları dönemi, 962-1122

1122-1300

Rönesans dönemi, 1300-1494 

1494-1527
(Seçenek: Fransa'nın İtalya kuşatmalarını burada sınıflayın; 944.027'yi 
tercih edin)

İspanyol ve Avusturya yönetimindeki dönem, 1527-1796 

1796-1900

Napolyon dönemi, 1796-1814 

Yeniden doğuş dönemi, 1814-1861

II.Victor Emmanuel ve I.Umberto'nun hükümdarlıkları, 1861-1900 
1870-1900 [eski 945.09] dahil

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



.09 1900

1870-1900, 945.084'e alındı

.091 III.Victor Emmanuel'in hükümdarlığı, 1900-1946

Faşist dönemi burada sınıflayın

(Seçenek: Etiyopya Savaşı'nı ve Italya-Etiyopya Savaşı'nı burada 
sınıflayın; Etiyopya Savaşı için 963.043'ü, İtalya-Etiyopya Savaşı için 
963.056'yı tercih edin)

.092 

.092 4 

.092 5 

.092 6 

.092 7 

.092 8 

.092 9 

.4 

.49

Cumhuriyet dönemi, 1946

1946-1949 

1950-1959 

1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 

1990-

*Emilia-Romagna Bölgesi ve San Marino
tSan Marino

476'ya kadar eski tarihi 937.4'te sınıflayın 

*Orta İtalya ve Vatikan kenti 
*Roma bölgesi ve Vatikan kenti 

* Vatikan kenti

*Sicilya ve çevresindeki adalar
tMalta

476'ya kadar eski tarihi 937.8'de sınıflayın

946 İber yarımadası ve çevresindeki adalar İspanya
.000 l-.OOO 9 Iber yarımadası ve çevresindeki adaların standart altbölümleri

930-990'da belirtildiği gibi

.001 -.009 Ispanya'nın standart altbölümleri 

930-990'da belirtildiği gibi

.6

.63

.634

.8

.85

> 946.01-946.08 Ispanya’nın tarihi dönemleri

Kapsamlı eserleri 946’da sınıflayın

.01 71 l'e kadar eski tarih

Vizigot sömürgesi dönemini burada sınıflayın, 415-711 

415'e kadar eski tarihi 936.6'da sınıflayın 
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



(.012)

(.0121)

(.0122)

(.0123)

.02

.03

.04

.042

.04?

.05

.051

.052

.05?

.05^

.055

.056

.057

.058

.06

415'e kadar eski tarih
(isteğe bağlı numara; 936.6'yı tercih edin)

l.Ö. Yaklaşık lOOO'e kadar en eski tarih
(isteğe bağlı numara; 936.60l'i tercih edin)

Yunan dönemi, Fenikeliler, eski Kelt ve Alman ilişkileri, l.Ö. yaklaşık 
1000-218

(İsteğe bağlı numara; 936.602’yi tercih edin 

Romalılar dönemi, l.Ö. 218-1.S.415
(İsteğe bağlı numara; 936.603'ü tercih edin)

Moorish hanedanları ve yeniden fetih, 711-1479
V.Ferdinand ve I.Isabella'nın hükümdarlıkları, 1479-1516 

Castile ve Aragon birliği dahil 

Hapsburg hükümdarları dönemi, 1516-1570
Daha sonraki Hapsburg hükümdarları için 946.05l'e hkz.

I. Charles’ın hükümdarlığı, 1516-1556
II. Philip'in hükümdarlığı, 1556-1598

Daha sonraki Hapsburg hükümdarlan ve Bourbon hükümdarları 
dönemi, 1598-1808

Daha sonraki Hapsburg hükümdarları dönemi, 1598-1700
IlI.Philip'in hükümdarlığı dahil, 1598-1621

IV.Philip'in hükümdarlığı için 946.052'ye; Il.Charles'ın 
hükümdarlığı için 946.053'e hkz.

IV. Philip'in hükümdarlığı, 1621-1665
II. Charles'ın hükümdarlığı, 1665-1700 
1700-1808

Ispanya'daki Bourbon hükümdarları ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Belirli Bourbon yöneticilerinin hükümdarlığını, hükümdarlıkla birlikte 
sınıflayın. Örneğin Il.lsabella'nın hükümdarlığı 946.072

V. Philip'in hükümdarlığı, 1700-1746
Anglo-Ispanyol (Jenkins' Ear) Savaşı dahil, 1739-1741 

(Seçenek: Jenkins' Ear Savaşı'nı 941.072'de sınıflayın)
Ispanya Veraset Savaşı için ayrıca 940.2526'ya bkz.

VI. Ferdinand'ın hükümdarlığı, 1746-1759
III. Charles'm hükümdarlığı, 1759-1788
IV. Charles’ın hükümdarlığı, 1788-1808

Yarımada Savaşı dönemi ve Joseph Bonaparte yönetimi, 1808-1814



.072

.073

.074

.08

.081

1814-1931

VII.Ferdinand ve Il.lsabella'nın hükümdarlıkları, 1814-1868
Birinci Bourbon restorasyonu dahil
(Seçenek: İspanyol-Fas Savaşı'nı burada sınıflayın; 964.03'ü tercih 
edin)

1868-1874 [eski 946M]

1868-1871 Devrimi; ikinci Bourbon restorasyonu, 1871-1873; Birinci 
Cumhuriyet, 1873-1874 dahil

XII.Alfonso ve XIII.Alfonso'nun hükümdarlıkları [eski 946.08]
(Seçenek: İspanyol-Amerikan Savaşı'nı burada sınıflayın; 973.89'u 
tercih edin)

1931-
20.yüzyılı burada sınıflayın
1868-1874, 946.073’e; XII. Alfonso ve XIII. Alfonso, 1874-1931, 
946.074'e alındı

ikinci Cumhuriyet dönemi, 1931-1939 
İç Savaş'ı burada sınıflayın, 1936-1939

.082 Francisco Franco dönemi, 1939-1975

.082 4 1939-1949

.082 5 1950-1959

.082 6 1960-1969

.082 7 1970-1975

.083 I.Juan Carlos'un hükümdarlığı, 1975

.7 *Doğu İspanya ve Andorra

.79 tAndorra
415'e kadar eski tarihi 936.6'da sınıflayın

.8 *Endülüs Otonom Bölgesi ve Cebelitarık (Gibraltar)

.89 tGibraltar
415'e kadar eski tarihi 936.6'da sınıflayın

9 *Portekiz

.901 1143'e kadar eski tarih
415'e kadar eski tarihi 936.6'da sınıflayın 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



(.901 2) 415'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.6'yı tercih edin)
Temel numara olan 946.9012'ye, 946.0121-946.0123’te 946.012'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin, Yunan ilişkileri dönemi 
946.90122

.9C2 İmparatorluğun gerileme ve çöküş dönemi, 1143-1640

.9C3 Braganza Hanedanı dönemi, 1640-1910

.903 2 1 640-1750
Portekiz monarşisinin restorasyon dönemi 

.903 3 1750-1807
Pombaline reformları dahil

.903 4 Sürgündeki monarşi dönemi, 1807-1820
Yarımada Savaşı dönemi dahil 

.903 5 1820-1847

.903 6 1847-1910

.904 1910

.904 1 Cumhuriyet dönemi, 1910-1926

.904 2 1926-1968
Salazar dönemi dahil, 1933-1968 
Novo Estado'yu burada sınıflayın, 1933-1974 
1968-1974 dönemindeki Novo Estado'yu 946.9043'te sınıflayın 

.904 3 1968-1974

.904 4 1974

947 Doğu Avrupa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (Sovyetler Birliği)

.00') 1 -.000 9 Doğu Avrupa'nın standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

.001-.009 Rusya'nın standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

947.01-947.08 Rusya'nın tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 947'de sınıflayın 

.01 862’ye kadar eski tarih

.02 Kievan dönemi, 862-1240

.03 Tatar hükümdarlığı dönemi, 1240-1462



.041

.042

.043

.044

.045

.046

.047

.048

.049

.05

.06

.061

.062

.063

.07

.071

.072

.073

.08

1462-1689

III. îvan'ın hükümdarlığı, 1462-1505

III. Basil'in hükümdarlığı, 1505-1533

IV. (Korkunç) Îvan'ın hükümdarlığı, 1533-1584
Livonya Savaşı dahil, 1557-1582

(Seçenek: Livonya Savaşı'nı 948.502'de sınıflayın)

I. Theodore ve Boris Godunov'un hükümdarlıkları, 1584-1605

Sıkıntı Dönemi, 1605-1613
I. Demetrius-Pseudo ve II. Demetrius Pseudo'nun hükümdarlıklan 
dahil

Romanov Hanedanı dönemi, 1613-1917
Belirli Romanovların hükümdarlıklannı 947.047-947.083'te sınıflayın

Michael'm hükümdarlığı, 1613-1645 

Alexis'in hükümdarlığı, 1645-1676

III.Theodore ve vekil Sophia'nm hükümdarlıklan, 1676-1689

I. (Büyük) Peter'in hükümdarlığı, 1689-1725
Büyük Kuzey Savaşı dahil, 1700-1721

(Seçenek: Büyük Kuzey Savaşı'nı 948.05 ya da 948.503'te sınıflayın)

1725-1796

I. Katerina, II.Peter, Anne, VI.îvan'ın hükümdarlıkları, 1725-1741 

Elizabeth ve IlI.Peter'in hükümdarlıkları, 1741-1762

II. (Büyük) Katerina’nm hükümdarlığı, 1762-1796 

1796-1855
19.yüzyıh burada sınıflayın 
1855-1900'ü 947.08’de sınıflayın

I.Paul'ün hükümdarlığı, 1796-1801

I.Aleksander'm hükümdarlığı, 1801-1825 
Napolyon'un kuşatma dönemi dahil, 1812

l.Nikola'nın hükümdarlığı, 1825-1855
Kınm Savaşı, 1853-1856 dahil

(Seçenek: Kırım Savaşı'nı 941.08l'de sınıflayın)

1855-

II.Aleksander'm hükümdarlığı, 1855-1881
Rus-Türk Savaşı, 1877-1878 dahil

(Seçenek: Rus-Türk Savaşı'nı 956.101543'te sınıflayın)



.082

.083

.084

.084 1 

.084 2

.085 

.085 2

.085 3

.085 4

III.Alexander'in hükümdarlığı, 1881-1894

II.Nikola'nın hükümdarlığı, 1894-1917
(Seçenek: Rus-Japon Savaşı’nı burada sınıflayın; 952.031’! tercih edin)

1917-
Komunist dönemi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni burada 
sınıflayın, 1923

1953- , için 947.085'e hkz.

Devrim dönemi, Alexander Kerensky, V.l.Lenin, 1917-1924 

Josef Stalin dönemi, 1924-1953
(Seçenek: Rus-Fin Savaşı’nı burada sınıflayın; 948.97032’yi tercih 
edin)

1953-
Georgi Malenkov, Nikolay Aleksandrovich Bulganin, Nikita 
Sergeevich Kruşçev dönemleri, 1953-1964
Leonid II. Brezhnev ve Aleksey Nikolayevich Kosygin dönemleri, 
1964-1982
lU.V.Andropov, K.U.Chemenko ve Mikhail Sergeevich Gorbachev, 
1982 dönemleri

948 *Kuzey Avrupa İskandinavya

948.01-.08
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ÖZET
İskandinavya’nın tarihi dönemleri 

Norveç
Güneydoğu Norveç 
Güneybatı Norveç 
Orta ve kuzey Norveç 
İsveç
Güney İsveç 
Orta İsveç 
Kuzey İsveç
Danimarka ve Finlandiya

(.012)

.02

.022

948.01-948.08 İskandinavya'nın tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 948’de sınıflayın 

800'e kadar eski tarih
48l’e kadar eski tarihi 936.3’te sınıflayın 

481 'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.3’ü tercih edin) 

Göç ve fetih dönemi, 800-1387 

Viking dönemi, 800-1066



.023

.03

.04

.05

.06 

.07 

.08 

.081 

.082 

.083 

.084 

.084 2 

.084 3 

.085 

.086 

.087 

.088 

.1

.101 

(.101 2)

.102

.103 

.104 

.104 1 

.104 5 

.104 6

1066-1387

1387-1523
Kalmar Birliği dönemini burada sınıflayın, 1397-1523 

Reform ve İsveç'in yükselme dönemi, 1523-1648 

Karışıklık dönemi, 1648-1792
(Seçenek: Büyük Kuzey Savaşı'nı burada sınıflayın; 947.05'i tercih edin) 

1792-1814 

1814-1905 

1905

1905-1919 

1920-1929 

1930-1939 

1940-1949

II. Dünya Savaşı dönemi, 1940-1945 

1945-1949 

1950-1959 

1960-1969 

1970-1979 

1980-

*Norveç
Güneydoğu Norveç için 948.2'ye; güneybatı Norveç için 948.3'e; orta ve 
kuzey Non'eç için 948.4'e hkz.

1387'ye kadar eski tarih
481'e kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın 
481 'e kadar eski tarih

(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

Danimarka ile birlik dönemi, 1387-1814 
Kalmar Birliği dönemi dahil, 1397-1523 

İsveç ile birlik dönemi, 1814-1905 

1905
1905-1945 
1945-1959 
1960-1969



.104 7 

.104 8 

.104 9

.2

.501

(.501 2)

.502

.503

.504 

.505 

.505 1 

.505 5 

.505 6 

.505 7 

.505 8 

.505 9 

.6

1970-1979

1980-1989

1990-

*Güneydoğu Norveç
Temel numara olan 948.2'ye, 948.101-948.104’te 948.l’i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Kalmar Birliği dönemi 948.202

*Güneybatı Norveç
Temel numara olan 948.3'e, 948.101-948.104'te 948. Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Kalmar Birliği dönemi 948.302

*Orta ve Kuzey Norveç
Temel numara olan 948.4'e, 948.101-948.104'te 948. Ti izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Kalmar Birliği dönemi 948.402

*İsveç
Güney İsveç için 948.6'ya; Orta tsveç için 948.7'ye; Kuzey Isveç için
948.8'e hkz. '

1523'e kadar eski tarih
Kalmar Birliği dönemi dahil, 1397-1523 
481'e kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın 

481 'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

Vasa Hanedanı dönemi, 1523-1654
(Seçenek: Livonya Savaşı'nı burada sınıflayın; 947.043’ü tercih edin)

Zayıflama dönemi, 1654-1818
(Seçenek; Büyük Kuzey Savaşı'nı burada sınıflayın; 947.05'i tercih 
edin)

1818-1905
1905

1905-1945
1945-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-

*Güney İsveç
Temel numara olan 948.6'ya, 958.501-948.505'te 948.5'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Vasa Hanedanı dönemi 948.602 *

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



*Orta İsveç
Temel numara olan 948.7'ye, 948.501-948.505'te 948.5'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Vasa Hanedanı dönemi 948.702

* Kuzey İsveç
Temel numara olan 948.8'e, 948.501-948.505'te 948.5'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Vasa Hanedanı dönemi 948.802

Danimarka ve Finlandiya
.900 1-.900 9 Danimarka'nın standart altbölümleri 

930-990'da belirtildiği gibi

> 948.901-948.905 Danimarka'nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 948.9'da sınıflayın

.901 1387'ye kadar eski tarih
48 Te kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın 

(.901 2) 48 Te kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

.902 Norveç ve İsveç ile birlik dönemi, 1387-1523
Kalmar Birliği dönemini burada sınıflayın, 1397-1523

.903 Norveç ile birlik dönemi, 1523-1814
Büyük Kuzey Savaşı için 947.05’e bkz.

.904 1814-1906
(Seçenek: Schleswig-Holstein Savaşı'nı burada sınıflayın; 943.076'yı 
tercih edin)

.905 1906

.905 1 1906-1945

.905 5 1945-1959

.905 6 1960-1969

.905 7 1970-1979

.905 8 1980-1989

.905 9 1990

.97 *Finlandiya

.970 1 tsveç yönetiminin sonuna kadar olan eski tarih, 1809

Büyük Kuzey Savaşı için 947.05'e hkz.

.970 2 Rus yönetimi dönemi, 1809-1917
*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.970 3 

.970 31 

.970 32

.970 33 

.970 34

1917

1917-1939

1939-1945
Rus-Fin savaşı dahil, 1939-1940 
(Seçenek: Rus-Fin Savaşı'nı 947.0842'de sınıflayın) 

1945-1982 

1982-

949 Avrupa’nın diğer bölgeleri
ÖZET

949.1 Kuzeybatı adaları
.2 Hollanda (Netherlands)
.3 Alçak Güney Ülkeleri Belçika
.4 İsviçre
.5 Yunanistan
.6 Balkan Yarımadası
.7 Yugoslavya ve Bulgaristan
.8 Romanya
.9 Ege Denizi adaları

.1 *Kuzeybatı Adaları

.12 *İzlanda

. 120 1 1262'ye kadar eski tarih

. 120 2 Ortaçağ dönemi, 1262-1550

.120 3 1550-1848

. 120 4 Çağdaş dönem ,1848-1940
Danimarka tacı altında bağımsızlık dahil, 1918-1944 
1940-1944'ü 949.1205'te sınıflayın 

.1205 1940-
Cumhuriyet dönemini burada sınıflayın, 1944

.15 tFaeroe'ler

.2 ^Hollanda (Netherlands)

.201 1477'ye kadar eski tarih
481'e kadar eski tarihi 936.3'te sınıflayın 

(.201 2) 481'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.3'ü tercih edin)

.202 Hapsburg yönetimi dönemi, 1477-1568

.203 Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1568-1648
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin, ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



.204

.205

.206

.207 

.207 1

Hollanda Cumhuriyeti dönemi, 1648-1795
Anglo-Hollanda Savaşlan, 1652-1653, 1665-1667; İngiltere, Fransa 
ve yandaşlarına karşı Büyük Savaşlar, 1672-1678; Koalisyon Savaşı, 
1690-1697

(Seçenek; Anglo-Hollanda Savaşlannı 941.06'da sınıflayın)

1795-1830
Batavya Cumhuriyeti, 1795-1806; Hollanda Krallığı, 1806-1813, dahil 
Napolyon dönemini burada sınıflayın

1830-1901
19.yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1830'u 949.205'te sınıflayın

1901-
Wilhelmina'nm hükümdarlığı, 1890-1948

Wilhelmina'nin 1890-1901 dönemindeki hükümdarlığını 
949.206'da sınıflayın

.207 2 Juliana'nın hükümdarlığı, 1948-1980

.207 3 Beatrix'in hükümdarlığı, 1980

.3 *Alçak Güney Ülkeleri Belçika

.300 01-.300 09 Alçak Güney Ülkeleri'nin standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

.300 1-.300 9 Belçika'nın standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

.301

(.301 2)

.302

.303

.304 

.304 1

949.301-949.304 Belçika'nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 949.3'te sınıflayın

1477’ye kadar eski tarih
486'ya kadar eski tarihi 936.4'te sınıflayın 

486'ya kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 936.4'ü tercih edin)

Yabancı yönetim dönemi, 1477-1830 

1830-1909
19.yüzyıh burada sınıflayın 
1800-1830'u 949.302'de sınıflayın

1909-
I.Albert'ın hükümdarlığı, 1909-1934



.304 2 

.304 3

.35 

.350 1

(.350 12)

.350 2 

.350 3

.350 4 

.350 41 

.350 42 

.350 43

.4

.401

(.401 2)

.402

.403

.404

.405

.406 

.406 2 

.406 3 

.407 

.407 1 

.407 2 

.407 3

III.Leopold'un hükümdarlığı, 1934-1951 

I.Baudouin'in hükümdarlığı, 1951- 

*Lüksemburg
1482'ye kadar eski tarih

486'ya kadar eski tarihi 936.4'te sınıflayın 

486'ya kadar eski tarih

(Seçenek: Eski tarihi burada sınıflayın; 936.4'ü tercih edin) 

Yabancı yönetim dönemi, 1482-1830 

1830-1890

19.yüzyıh burada sınıflayın

1800-1830'u 949.3502'de, 1890-1899'u 949.3504l'de sınıflayın 
1890

1890-1918 

1918-1945 

1945-

*tsviçre
129l'e kadar eski tarih

486'ya kadar eski tarihi 936.4'te sınıflayın 
486'ya kadar eski tarih

(İsteğe bağlı numara; 936.4'ü tercih edin)

1291-1499
1499-1648
1648-1798

1789-1798 [c5Â:/949.405] dahil 

Napolyon dönemi, 1798-1815
Helvetik Cumhuriyeti burada sınıflayın, 1798-1803 
1789-1798, 949.404'e alındı 

1815-1900
Restorasyon dönemi, 1815-1848 

1848-1900 

1900

1900-1918 

1918-1945 

1945-



.5 *Yunanistan
Bizans İmparatorluğu'nu burada sınıflayın

.501 717’ye kadar eski tarih
Avarlara ve Perslere karşı yapılan savaşlar dahil 
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nu burada sınıflayın, 323-717 
323'e kadar olan eski tarihi 938'de sınıflayın 

(.501 2) 323'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 938'i tercih edin)
Temel numara olan 949.5012'ye, 938.01-938.09'da 938.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Pers Savaşları 949.50123

.502 Bizans'ın büyüme dönemi, 717-1057

.503 Bizans İmparatorluğu'nun dağılması dönemi, 1057-1204

.504 Latin ve Yunan devletleri dönemi ve Türklerin fethi, 1204-1453

.505 Türk yönetimi altındaki dönem, 1453-1821

.506 Monarşi dönemi, 1821-1924
Türk-Yunan Savaşı dahil, 1896-1897

(Seçenek: Türk-Yunan Savaşı'nı 956.101543'te sınıflayın)
Balkan Savaşlan için 949.6'ya bkz.

.507 1924

.507 3 Cumhuriyet dönemi, 1924-1935

.507 4 Monarşinin restorasyonu dönemi, 1935-1967

.507 5 Askeri cunta dönemi, 1967-1974

.507 6 Demokratik yönetimin restorasyonu dönemi, 1974

.56 *Makedonya
Temel numara olan 949.56'ya, 949.501-949.507'de 949.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Cumhuriyet dönemi 949.56073
323’e kadar eski tarihi 938. l'de sınıflayın

.6 *BaIkan Yarımadası
Balkan Savaşları dahil, 1912-1913



.65 *Amavutluk

.650 1 1912'ye kadar eski tarih
323'e kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın

(.650 12) 323'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin) 

.650 2 1912-1946

.650 3 Halk cumhuriyeti dönemi, 1946

.7 Yugoslavya ve Bulgaristan

.700 01-.700 09

.700 1-.700 9

Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi 

Yugoslavya'nın standart altbölümleri 
930-990'da belirtildiği gibi

> 949.701-949.702 Yugoslavya'nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 949.7'de sınıflayın

.701 1918'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın 

Balkan Savaşları için 949.6'ya bkz.

(.701 2) Yaklaşık 640'a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin)

.702 1918

.702 1 Krallık dönemi, 1918-1939
1939-1941’i, 949.7022'de sınıflayın 

.702 2 II. Dünya Savaşı dönemi, 1939-1945

.702 3 Josip Broz tito yönetimi, 1945-1980

.702 4 1980

.71 *Sırbistan

.710 1 1918'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın 

(.71011) Yaklaşık 640'a kadar eski tarih
(isteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin)

.710 12 Yaklaşık 640-1389

.71013 Türk dönemi, 1389-1878
1804-1878 için 949.71014'e hkz.



.710 14 Ayaklanma ve otonomi dönemi, 1804-1878

.710 15 Bağımsızlık dönemi, 1878-1918

.7102 1918-
20.yüzyılı burada sınıflayın
Temel numara olan 949.7102'ye, 949.7021-949.7024'te 949.702'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin II.Dünya Savaşı dönemi 
949.71022
1901-1918'i, 949.71015'te sınıflayın

.77 ^Bulgaristan

.770 1 1878'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın

(.770 12) Yaklaşık 640'a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin)

.770 13 Yaklaşık 640-1018
Birinci Bulgaristan İmparatorluğu'nu burada sınıflayın, 
yaklaşık 680-1014

.770 14 Bizans yönetimi ve İkinci Bulgaristan İmaparatorluğu dönemi,
1018-1396

.770 15 Türk dönemi, 1396-1878

.770 2 1878-1946

.770 22 1878-1918
Balkan Savaşları için 949.6'ya bkz.

.110 23 1918-1946

.770 3 Halk Cumhuriyeti dönemi, 1946

.8 *Roınanya 

.801 186l'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.8'de sınıflayın 

(.801 2) Yaklaşık 640'a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.8'i tercih edin)

.8013 Yaklaşık 640-1250

.801 4 Eflak ve Moldav prenslikleri dönemi, 1250-yaklaşık 1500

.801 5 Türk dönemi, yaklaşık 1500-1821
Cesur Michael'm hükümdarlığı, 1593-1601; Phanarist dönem,
1711-1821, dahil

.801 6 1821-1861

.802 Monarşi dönemi, 1861 -1947
Krallık dönemini burada sınıflayın, 1881-1947

Balkan Savaşlan için 949.6'ya hkz.

.803 Halk Cumhuriyeti dönemi, 1947



.9 *Ege denizi adaları
Temel numara olan 949.9'a, 949.501-949.507'de 949.5'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin eski Bizans dönemi 949.901
(Seçenek: Eski tarihi 949.9012'de sınıflayın; 939. Ti tercih edin)
323’e kadar eski tarihi 939.1'de sınıflayın

.98 *Girit

.980 1 96 Te kadar eski tarih
323'e kadar eski tarihi 939.18'de sınıflayın

(.980 12) 323'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.18'i tercih edin)
Temel numara olan 949.980.12'ye, 938,pi-938.09'da 938.0'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin İ.Ö. 775'e kadar efsane 
çağı 949.980121

.980 2 961-1664

.980 3 Türk hakimiyeti dönemi, 1664-1898

.980 4 1898

.980 41 Bağımsızlık dönemi, 1898-1913

.980 42 Yunanistanla işbirliği dönemi, 1913-1924

.980 43-.980 46 1924-
Temel numara olan 949.9804'e, 949.5073-949.5076'da 
949.507'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin monarşinin 
restorasyonu 949.98044

950 Genel Asya Tarihi Doğu Uzakdoğu
ÖZET

950.01-.09 Standart altbölümler
• 1-.4 [Tarihi dönemler]

951 Çin ve çevresindeki bölgeler
952 Japonya
953 Arap Yarımarası ve çevresindeki bölgeler
954 Güney Asya Hindistan
955 İran
956 Ortadoğu (Yakındoğu)
957 Sibirya (Asyatik Rusya)
958 Orta Asya
959 GüneydoğuAsya

.01-.09 Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi

.1 1162'ye kadar eski tarih
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



. 12 Mete ve Hun İmparatorlukları
M.Ö.300-M.S.150

Akhunlar, Kuşanlar, Juan-Juanlar'ı burada sınıflayın 
Avrupa Büyük Hun İmparatorluğunu ve İskitler'i 947.0l'de sınıflayın 

. 13 Göktürkler
Batı Göktürkleri, Doğu Göktürkler'i burada sınıflayın 

.14 Kutluk Devleti
Diğer adı: İkinci Göktürk Devleti 

.15 Uygurlar
7. ve 8. yy.Uygur İmparatorluğunu burada sınıflayın 

. 16 Karahanlılar (840-1212)
Doğu-Batı Türkistan 

.17 Gazneliler (962-1183)
Afganistan, Pencap, İran

.2 Moğol ve Tatar imparatorlukları dönemi, 1162-1480
Cengiz Han yaklaşık 1200-1227; Kubilay Han yaklaşık 1259-1294; Timur 
yaklaşık 1336-1405 dahil

.3 Avrupa'nın araştırma ve nüfuz dönemi, 1480-1905

.4 1905

.41 1905-1945

.42 1945

.424 1945-1949

.425 1950-1959

.426 1960-1969

.427 1970-1979

.428 1980-1989

.429 1990-1999

951 Çin ve çevresindeki bölgeler
.000 1-.000 9 Standart altbölümler

930-990’da belirtildiği gibi 

.001-.009 Çin'in standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

951.01 -951.05 Çin'in tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 95l'de sınıflayın



.01 960'a kadar eski tarih
420'ye kadar eski tarihi 931 'de sınıflayın

(.011-.014) 420'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numaralar; 931'i etrcih edin)
Temel numara olan 951.01'e, 931.01-931.04'te 931.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Shang Hanedanı 951.012

.015 Kuzey ve Güney hanedanları dönemi, 420-581

.016 Sui Hanedanı dönemi, 581-618

.017 T'ang Hanedanı dönemi, 618-907

.018 Beş hanedan ve On kral dönemi, 907-960

.02 960-1644

.024 Sung Hanedanı dönemi, 960-1279

.025 Yüan (Moğol) Hanedanı dönemi, 1271-1368
Yüan Hanedanının 1271-1279 dönemini 951.024'te sınıflayın

.026 Ming Hanedanı dönemi, 1368-1644

.03 Ch'ing (Mançu) Hanedanı dönemi, 1644-1912

.032 1644-1795

.033 1796-1850
Opium Savaşı dahil, 1840-1842 
19.yüzyılı burada sınıflayın
1850-1864'ü 951.034'te, 1864-1899'u 951.035'te sınıflayın 

.034 Taiping isyanı dönemi, 1850-1864

.035 1864-1911
Boxer Ayaklanması dahil, 1899-1901
(Seçenek: Çin-Japon Savaşı'nı burada sınıflayın, 1894-1895; 952.03 Ti 
tercih edin)

.036 1911-1912 Devrimi dönemi

.04 Cumhuriyet dönemi, 1912-1949

.041 1912-1927

.042 Milliyetçi hükümet dönemi, 1927-1949
1937-1941 dönemindeki Çin-Japon Anlaşmazlığı dahil 

(Seçenek: 1937-1941 dönemi Çin-Japon anlaşmazlığını 952.033'te 
sınıflayın)

1937-1945 dönemi Çin-Japon anlaşmazlığı ile ilgili kapsamlı eserleri 
940.53'te sınıflayın



.05 Halk Cumhuriyeti dönemi, 1949-
20.yüzyıh burada sınıflayın
20.yüzyılın burada belirtilmeyen belirli bir dönemini, dönemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin 1911-1912 Devrimi 951.036

.055 1949-1959

.056 1960-1969
Kültür Devrimi dahil

.057 1970-1979

.058 1980-1989

.059 1990

.2 *Güneydoğu çin ve çevresindeki bölgeler

.24 *Doğu çin denizi bölgesi

.249 *Tayvan (Formoza) ve çevresindeki adalar

.249 02 1683'e kadar eski tarih

.249 Ö3 Çin dönemi, 1683-1895

.249 04 Japon dönemi, 1895-1945

.249 05 Çin Cumhuriyeti dönemi (Milliyetçi Çin), 1945

.25 *Hong Kong

.250 1-.250 3 1843'e kadar Çin dönemi
Temel numara olan 951.250'ye, 951.01 -951.03'te 951.0’ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Ming Hanedanı dönemi 951.25()26

.250 4 İngiltere'ye bağımlı olduğu dönem, 1843
1945- ,için95I.2505'ebkz.

.250 5 1945

.26 tMakao
Eski tarihi 93l’de sınıflayın

.7 *Moğolistan

.73 tDış Moğolistan (Moğolistan Halk Cumhuriyeti)

.9 *Kore

.901 1392'ye kadar eski tarih

.902 Yi Hanedanı dönemi, 1392-1910

.903 Japon dönemi, 1910-1945
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



.904 1945

.904 1 1945-1950

.904 2 Kore Savaşı, 1950-1953

.904 3 1953-

952 *Japonya
.01 1185'e kadar eski tarih
.02 Feodal dönem, 1185-1868
.021 Kamakura dönemi, 1185-1334
.022 Namboku dönemi, 1334-1392
.023 Muromachi dönemi, 1392-1573
.024 Momoyama dönemi, 1573-1603
.025 Tokugawa (Edo) dönemi, 1603-1868
.03 1868-1945

.031 Meiji dönemi, 1868-1912
1894-1895 Çin-Japon Savaşı; 1904-1905 Rus-Japon Savaşı dahil

(Seçenek: Çin-Japon Savaşı'nı 951.035'te; Rus-Japon Savaşı'nı 
947.083'te sınıflayın)

.032 Taishö dönemi, 1912-1926

.033 Shöwa dönemi, 1926-1989
(Seçenek: 1937-1941 Çin-Japon anlaşmazlığını burada sınıflayın; 
951.042'yi tercih edin)
1945-1989 Showa dönemini 952.04’de sınıflayın

.04 1945

.044 1945-1949

.045 1950-1959

.046 1960-1969

.047 1970-1979

.048 1980-1989

.049 1990
1989- , Heisei dönemini burada sınıflayın
1989’daki Heisei dönemini 952.048’de sınıflayın

953 *Arap yarımadası ve çevresindeki bölgeler
622'ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın 

(.01) 622'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.49'u tercih edin)

.02 622-1517
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.03 OsmanlI İmparatorluğu dönemi, 1517-1740
Türkleri yıkmak için mücadele verilen dönemi 953.04'te sınıflayın

.04 1740-1926
1740-1918, Türkleri yıkma mücadelesi dönemini burada sınıflayın 

.05 1926

.052 1926-1964

.053 1964

.1 *Sina (Sina Yarımadası)
Mısır yönetimi
Temel numara olan 953. l'e, 962.01-962.05'te, 962'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu dönemi 953.103
622’ye kadar eski tarihi 939.48'de sınıflayın

.3 * Yemen
Eski başlıkıArabistan’m güneybatı kıyısı 
622’ye kadar eski tarihi 939.49’da sınıflayın 

.305 1918

.305 3 Yemen Cumhuriyeti dönemi, 1990

.32 *Kuzey Yemen (Yemen Arap Cumhuriyeti)
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın 

.320 5 1918-
Yemen Arap Cumhuriyeti dönemi dahil, 1962-1990 

.320 53 Yemen Cumhuriyeti’nin parçası olduğu dönem, 1990

.35 *Güney Yemen
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın 

.350 5 1967-
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti dönemi dahil, 1970-1990 

.350 53 Yemen Cumhuriyeti’nin parçası olduğu dönem, 1990

.5 tUmman ve Birleşik Arap Emirlikleri
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın

.53 tUmman
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın

.57 tBirleşik Arap Emirlikleri
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın

.6 tPers kökenli Körfez devletleri
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri için 953.5'e hkz.
.63 tKatar

622'ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın
.65 tBahreyn

622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın
.67 tKuveyt

(Seçenek; 1990-1991, Körfez krizi ve savaşını burada sınıflayın; 
956.70442’yi tercih edin)
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



.8 *Suudi Arabistan
622’ye kadar eski tarihi 939.49'da sınıflayın 

.805 3 1964
1900-1991, Körfez krizi ve savaşı sırasında Suudi Arabistan’daki 
askeri operasyonları 956.704424’de sınıflayın

954 tGüney Asya Hindistan
647'ye kadar Hindistan tarihini 934'te sınıflayın

(.01) 647'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 934'ü tercih edin)
Temel numara olan 954.0l'e, 934.01-934.07'de, 934.0'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Asoka'nın hükümdarlığı 954.0145

ÖZET
954.02 647-1785

.03 İngiliz yönetimi dönemi, 1785-1947

.04 1947-1971

.05 1971

.02 647-1785

.021 647-997

.022 Müslüman fetihleri dönemi, 997-1206

.022 3 Gazni Hanedanı dönemi, 997-1196

.022 5 Ghor Hanedanı dönemi, 1196-1206

.023 1206-1414

.023 2 Delhi'nin köle kralları dönemi, 1206-1290

.023 4 Khalji Hanedanı dönemi, 1290-1320

.023 6 Tugluk Hanedanı dönemi, 1320-1414

.024 1414-1526

.024 2 Sayyid Hanedanı dönemi, 1414-1451

.024 5 Lodi Hanedanı dönemi, 1451-1526

.025 Moğol İmparatorluğu dönemi, 1526-1707

.025 2 Babür'un hükümdarlığı, 1526-1530

.025 3 Hümayun'un hükümdarlığı, 1530-1556

.025 4 Akbar'm hükümdarlığı, 1556-1605

.025 6 Cihangir'in hükümdarlığı, 1605-1627

.025 7 Shahjahan'm hükümdarlığı, 1628-1658

.025 8 Aurangzeb'in hükümdarlığı, 1658-1707

.029 Avrupa'nın nüfuz dönemi, 1707-1785

.029 2 1707-1744
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.029 4 Anglo-Fransız anlaşmazlığı dönemi, 1744-1757
Plassey Savaşı dahil, 1757

.029 6 1757-1772
Lord Clive'm valiliği dahil, 1757-1767

.029 8 Warren Hastings'in valiliği, 1772-1785

.03 İngiliz yönetimi dönemi, 1785-1947
Lord Clive'm valiliğini 954.0296'da, Warren Hastings'in valiliğini 
954.0298'de sınıflayın

.031 Batı Hint Şirketi dönemi, 1785-1858

.031 1 Sir John Macpherson, Cornwallis Markisi (1 .dönem), John Shore
(Lord Teignmouth) valilikleri, 1785-1798

.031 2 Wellesley Markisi, Cornwallis Markisi(2.dönem), Sir George
Barlow’un valilikleri, 1798-1807

.031 3 1 'inci Minto Kontu, Hastings Markisi, kont Amherst'in valilikleri,
1807-1828

.031 4 Lord Bentinck, Lord Metcalfe, Auckland Kontu'nun valilikleri,
1828-1842

.031 5 Ellenborough Kontu ve Vikont Hardinge'in valilikleri, 1842-1848

.031 6 Dalhousie Markisi'nin valiliği, 1848-1856

.031 7 Kont Canning'in valiliği, 1856-1862
Sepoy Mutiny dahil, 1857-1858
Kont Canning'in valiliğinin 1858-1862 dönemini 954.035l'de 
sınıflayın

.035 İngiltere Krallığı'nın denetimindeki dönem, 1858-1947
1885-1947, Hindistan ulusal hareketini burada sınıflayın

.035 1 Kont Canning, 8'inci Elgin Kontu, Baron Lawrence'in valilikleri,
1858-1868

.035 2 Mayo Kontu ve Northbrook Kontu'nun valilikleri, 1869-1876

.035 3 Lytton Kontu ve Ripon Markisi'nin valilikleri, 1876-1884

.035 4 Dufferin Markisi ve Lansdowne Markisi'nin valilikleri, 1884-1894

.035 5 9'uncu Elgin Kontu ve Curzon Markisi'nin valilikleri, 1894-1905

.035 6 4'üncü Minto Kontu ve Baron Hardinge'in valilikleri, 1905-1916

.035 7 Chelmsford Vikontu ve Reading Markisi'nin valilikleri, 1916-1926

.035 8 Halifax Kontu ve Willingdon Markisi'nin valilikleri, 1926-1936

.035 9 Linlithgow Markisi'nin, Wavell Kontu, Mountbatten Kontu'nun
valilikleri, 1936-1947



.04 1947-1971

.042 Jawaharlal Nehru'nun başbakanlığı, 1947-1964

.043 Lal Bahadur Shastri'nin başbakanlığı, 1964-1966
(Seçenek: 1965 Hint-Pakistan Savaşı'nı burada sınıflayın; 954.9045'i 
tercih edin)

.045 Indira Gandhi'nin birinci başbakanlığı, 1966-1977
Indira Gandhi'nin birinci başbakanlığının 1971-1977 dönemini 
954.05l'de sınıflayın

.05 1971

.051 Indira Gandhi'nin ilk başbakanlığının son yarısı, 1971-1977
(Seçenek: 1971 Hint-Pakistan Savaşı'nı burada sınıflayın; 954.9205’i
lercih edin)

.052 1977-
Moraji Desai'nin başbakanlığını, 1977-1979, Charan Singh'in 
başbakanlığını, 1979, Indira Gandhi'nin ikinci başbakanlığını, 
1980-1984, Rajiv Gandhi'nin başbakanlığını, 1984-1989, Vishwanath 
Pratap Singh’in, 1989-1990, Chandra Shekhar’ın, 1990-1991, 
P.V.Narasimha Rao’nun, 1991- başbakanlıklarını kapsar

.9 Diğer alanlar
*Pakistan'ı (Batı ve Doğu, 1947-1971) burada sınıflayın 

.904 1947-1971

.904 2 Muhammed Ali Cinnah yönetimi, 1947-1948

.904 3 1948-1958

.904 5 Muhammed Eyüp Han yönetimi, 1958-1969
Hint-Pakistan Savaşı dahil, 1965

(Seçenek: 1965 Hint-Pakistan Savaşı'nı 954.043'te sınıflayın)
.904 6 Ağa Muhammed Yahya Han yönetimi, 1969-1971

.91 * Pakistan

.910 4 Doğu ve Batı Pakistan'ın birlik dönemi, 1947-1971
Temel numara olan 954.9104'e, 954.9042-954.9046'da 954.904'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Muhammed Eyüp Han 
yönetimi 954.91045

.9105 1971
1971 Hint-Pakistan Savaşı için 954.9205’e hkz.

.92 ^Bangladeş

.920 4 Doğu ve Batı Pakistan'ın birlik dönemi, 1947-1971
Temel numara olan 954.9204'e, 954.9042-954.9046'da 954.904'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Muhammed Ali Cinnah 
yönetimi 954.92042

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.920 5

.93 

.930 1 

.930 2 

.930 3 

.95 

.96 

.98

1971-
Hint-Pakistan Savaşı dahil, 1971

(Seçenek: 1971 Hint-Pakistan Savaşı'nı 954.05l'de sınıflayın

955

*Sri Lanka
1795'e kadar eski tarih 

İngiliz dönemi, 1795-1948 

1948- 

tMaldivler 

tNepal 

t Bütan

*İran
637'ye kadar eski tarihi 935'te sınıflayın

637'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 935'i tercih edin)
Temel numara olan 955.01'e, 935.01-935.07'de 935.0'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Sasani İmparatorluğu dönemi 955.017

Arap, Türk, Moğol, Türkmen idaresi altındaki dönem, 637-1499 

Pers kökenli hanedanlar dönemi, 1499-1794 

1794-1906 

1906

1906-1925

Rıza Şah Pehlevi'nin hükümdarlığı, 1925-1941 

Muhammed Rıza Pehlevi'nin hükümdarlığı, 1941-1979 

1979-
Ayetullah Humeyni dönemini; Irak-îran Anlaşmazlığını, 1980-1988, 
burada sınıflayın

(Seçenek: Irak-Iran anlaşmazlığını, 1980-1988, 956.70441’de 
sınıflayın)

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin

t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin, ancak, tarihi dönemleri eklemeyin

(.01)

.02

.03

.04

.05

.051

.052

.053

.054



956 *Ortadoğu (Yakındoğu)
ÖZET

956.01-.05 [Tarihi dönemler]
.1 Türkiye
.2 Ege bölgesi (Batı Anadolu), Trakya ve Marmara bölgeleri
.3 Karadeniz bölgesi
.4 Akdeniz bölgesi
.5 Orta Anadolu bölgesi
.6 Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi
.7 Irak
.9 Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Ürdün

.01 1900'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.4'de sınıflayın

(.012) Yaklaşık 640'a kadar Eski tarihi
(İsteğe bağlı numara; 939.4’ü tercih edin)

.013 640-1000

.014 Selçuklu İmparatorluğu dönemi, 1000-1300

.015 1300-1900
Osmanlı İmparatorluğu dönemi, yaklaşık 1300-1922
1900-1918 dönemini 956.02’de, 1918-1922 dönemini 956.03’de, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun belirli bir bölümünü, bölüm ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Türkiye'deki Osmanlı İmparatorluğu 956.1015

.02 1900-1918

.03 1918-1945

.04 1945-1980

.042 İsrail-Arap savaşı, 1948-1949

.044 Sina (Süveyş) Seferberliği, 1956

.046 İsrail-Arap Savaşı, 1967 (Altı Gün Savaşı)

.048 Israil-Arap Savaşı, 1973 (Yom Kippur Savaşı)

.05 1980

.052 Israil-Lübnan-Suriye Anlaşmazlığı, 1982-1985

.053 1985

.1 *Türkiye
Türkiye'nin bölgeleri için 956.2-956.6’ya hkz.

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.101

(.101 2)

.101 3 

.101 31 

.101 32 

.101 33

.101 34

.101 35 

.101 4

.101 41

.101 42

.101 5 

.101 51

.101 511

1918'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar olan eski tarihini 939.2'de sınıflayın 
Yaklaşık 640'a kadar olan eski tarihi

(İsteğe bağlı numara; 939.2'yi tercih edin)
640-1100 (Anadolu'daki ilk Türk beylikleri dönemi)

Saltuklar (Erzurum)
Mengücekler (Erzincan)
Danişmentliler (Sivas, Kayseri, Tokat, Çorum, Yozgat, Malatya 
Amasya), 1085-1175
Artuklular

Hısnıkeyfa Artukoğulları'nı (Diyarbakır), Mardin 
Artukoğulları'nı (Mardin) ve Harput Artukoğullan'nı (Harput) 
burada sınıflayın

Ahlatşahlar
Anadolu Selçuklu Devleti, 1100-1308

1243 Kösedağ Meydan Muharebesini burada sınıflayın
II.Kılıç Arslan, I.Gıyaseddin Keyhüsrev, İzzeddin Keykâvus, 
I.Alâeddin Keykubad hükümdarlıklannı kapsar
Anadolu'da llhanlı nüfuzuyla kurulan beylikler

Ertenalılar Devleti (1335-1381), Kadı Burhaneddin Devleti 
(1381-1398)'ni burada sınıflayın

Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’da kurulan beylikler
Pervane Oğullan (1277-1300), Karaman Oğulları (1256-1283) 
Candar Oğulları (1339-1521), Dulkadir Oğulları (1339-1521), 
Ramazan Oğulları (1378-1608, Karasi Oğulları (1300-1336), 
Saruhan Oğulları (1300-1410), Sahip Ata Oğullan (13.yy 
sonu). Aydın Oğulları (1300-1403), İzmir Oğullan 
(1403-1425), Menteşoğullan (1300-1425), Teke Oğulları 
(1300-1426), Eşref Oğullan (1327'ye kadar), Hamid Oğulları 
(12.yy sonu-1391), Germiyan Oğullan (1300-1428), Denizli 
ya da İnançoğullan (Ladik) (1277-1368), Alaiyye, 
Çobanoğulları, Taceddinoğulları Beylikleri’ni burada 
sınıflayın

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1300-1918)

Kuruluş Dönemi (1300-1453)
Kuruluş dönemi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

I.Devir (1300-1402)
Ankara Meydan Savaşı (dahil)'na kadar olan dönem
Birinci Kosova (1389) ve Niğbolu (1396) Meydan 
Savaşlan dahil
I.Osman (1299-1326); Orhan (1326-1359); I.Murat (1359
1389); Yıldırım Bayazıt (1389-1402)'in saltanat 
dönemlerini kapsar



.101 512

.101 52

.101 521

.101 522

.101 523

.101 524

.101 525

.101 53

II.Devir (1402-1453)
Fetret Devri (1402-1413), I.Mehmet (1413-1421),
II.Murat (1421-145I)'in saltanat dönemlerini kapsar
Venedik-Bizans ile olan ilişkiler. Şeyh Bedrettin Olayı, 
Segedin Anlaşması, Varna Meydan Savaşı dahil

Genişleme Dönemi (1453-1606)
Genişleme Dönemi ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451-1481)
İstanbul'un fethi (1453), Otlukbeli Meydan Savaşı (1473); 
Balkanlardaki fetihleri burada sınıflayın
Osmanlı-Akkoyunlu, Osmanlı-Trabzon İmparatorluğu ile 
ilişkiler dahil

II.Bayazıt Dönemi (1481-1512)
Cem Sultan ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yavuz Sultan Selim (I)’in Padişahlık Dönemi (1512-1520)
Çaldıran (1514), Mercidabık (1516), Ridaniye (1517) 
Meydan Savaşlarını burada sınıflayın
Osmanlı-Safevi, Osmanlı-Memlük ilişkileri dahil

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)
Mohaç Meydan Savaşı (1526), Preveze Deniz Savaşı 
(1538), Belgrad’m zaptı (1521), Rodos'un Zaptı (1522),
I. Viyana Kuşatması (1529)'nı burada sınıflayın

Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan, Fransa, Habsburg, 
İran ilişkileri dahil
Alman ve İran seferlerini burada sınıflayın 
Sokullu Mehmet Paşa’nın sadrazamlığını burada sınıflayın 

1566-1606 Dönemi
Kanuni'nin ölümünden Zidvatomk Anlaşmasına kadar
II. Selim( 1566-1574), III.Murat (1574-1595), III.Mehmet 
(1595-1603)'in saltanat dönemlerini kapsar
Kıbrıs'ın alınması (1571) ve İnebahtı (Lepanto) Deniz 
Savaşı dahil

Duraklama ve Gerileme Devri (1606-1774)
I.Ahmet (1603-1617), Il.Osman (1618-1622), IV.Murat 
(1623-1640), İbrahim ve IV.Mehmet (1648-1687)'in saltanat 
dönemlerini kapsar
Sadrazamlar Köprülü Mehmet Paşa (1656-1661), Köprülü 
Fazıl Ahmet Paşa (1661-1676), Merzifonlu Mustafa Paşa 
(1676-1683), Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1676-1691) ile 
ilgili kapsamlı eserler burada sınıflanır
Avusturya savaşları, Girit savaşları, Nemçe Seferi, İkinci 
Viyana Kuşatması (1683) dahil



.101 531

.101 532

.101 54 

.101 541

.101 542

,101 543

Lale Devri (1703-1730)
III.Ahmet Saltanat dönemini kapsar 
Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa (1718-1730) 
Osmanh-Rus, Osmanh-Isveç ilişkileri dahil 
Patrona Halil İsyanı (1730) dahil 

1730-1774 dönemi
I.Mahmut (1730-1754), IlI.Osman (1754-1757),
III.Mustafa (1757-1774), I.Abdülhamit (1774-1789)'in 
saltanat dönemlerini kapsar
Rusya ve Avusturya savaşları (1736-1739), Rusya ile 
1768 Savaşı’nı burada sınıflayın

Çöküş Devri (1774-1918)

Islahat Devri
IlI.Selim (1789-1807), IV.Mustafa, II.Mahmut 
(1808-1839)'un saltanat dönemlerini kapsar
Kırım'ın Rusya'ya ilhakı (1783)
Rusya ile 1792 Savaşı, Avusturya ile 1787 Savaşı, Rusya 
ile 1828-1829 Savaşı dahil
Sırp İsyanı (1804), Yunan İsyanı (Mora İhtilali) 
(1821-1830), Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
İsyanı (1831-1839)'nı burada sınıflayın
Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılması (1826), 
Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulması, Navarin 
faciasını burada sınıflayın

Müdahale Devri (1839-1878)
Abdülmecit (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876)'in 
saltanat dönemlerini kapsar
Tanzimat Fennanı'nı (1839), Fuat Paşa ve Ali Paşayı;
1856 Fermam'nı burada sınıflayın

Meşrutiyet Devri
V.Murat, II. Abdülhamit (1876-1909), V.Mehmet 
(1909-1918)'in saltanat dönemleri
Birinci Meşrutiyet: 1876 (Kanun-i Esasiye) Anayasası'nın 
açıklanması
1876 Anayasası metnini, 342.023'de sınıflayın
Rusya ile 1877-1878 Savaşı (Plevne Müdafaası)
Jön Türkler, Mithat Paşa' ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Fransızların Tunus'u (1881), îngilizler'in Mısır'ı (1882) 
işgali, İkinci Meşrutiyet ve Girit'in devletten ayrılması

Yunanistan ile 1897 Savaşı, İtalya ile 1911-1912 Savaşı, 
Balkan Savaşı (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı 
(1914-1918)'nın Türkiye'ye etkilerini, Çanakkale Savaşı'nı 
burada sınıflayın



. 102 Cumhuriyet Dönemi

.102 3 Bağımsızlık (İstiklâl) Savaşı (1919-1922)
M.Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919), Erzurum Kongresi 
(23 Temmuz-7 Ağustos 1919), Sivas Kongresi (4 Eylül-11 Eylül
1919) , Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu 
(7 Eylül 1919), İstanbul'un İtilaf devletlerince işgali (16 Mart
1920) , Türkiye Büyük millet Meclisi'nin açılışı (23 Nisan 1920) 
dahil
1.İnönü Savaşı (9-10 Ocak 1921), Il.inönü Savaşı (30 Mart- 
1 Nisan 1921), Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül
1921) , Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922), Dumlupınar Meydan 
Savaşı OO Ağustos 1922), Saltanatın kaldıniması (1 Kasım 1922) 
ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Misak-ı Milli, İstiklâl Savaşı'nda kurulan savunma (müdafa 
cepheleri) dahil
Atatürk ile ilgili kapsamlı eserleri 956.1024'de sınıflayın

.102 4 Atatürk Dönemi (1923-1938)
Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi (29-30 
Ekim 1923), Hilâfetin kaldırılması (3 Mart 1924), Aşar'ın 
kaldırılması (7 Şubat 1925), Şapka Kanunu'nun kabulü (25 Kasım 
1925), Tekkelerin kapatılması (30 Kasım 1925), Uluslararası 
takvim ve saatin kabul edilmesi (26 Aralık 1925), Medeni 
Kanun’un kabul edilmesi (17 Şubat 1926), Latin alfabesinin 
kabulü (3 Kasım 1928), Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 
(Temmuz 1932) dahil

. 102 5 İnönü Dönemi (1938-1950)
Hatay'ın ilhakı (1939), II.Dünya Savaşı döneminde Türkiye'yi 
ele alan eserleri burada sınıflayın

.103 1950 sonrası

.103 5 Celal Bayar Dönemi (1950-1960)
Kore Savaşı'na katılma (25 Temmuz 1950), NATO (Kuzey 
Atlantik PaktO'ya giriş (18 Şubat 1952), Bağdat Paktı'na giriş (24 
Şubat 1955)'i ele alan eserleri, 6-7 Eylül Olaylannı burada 
sınıflayın

.1036 1960-1969 Dönemi
İlk askeri müdahale (27 Mayıs 1960)
Milli Birlik Komitesi, Anayasa Komisyonu, Kurucu Meclis, 
Yassıada Yüksek Adalet Divanı, Yassıada Duruşmalarını konu 
alan eserleri burada; bu mahkemenin kararlarını 340 Hukuk 
maddesinde önerilen notasyonları kullanarak sınıflayın
Johnson'ın İnönü'ye mektubu (1966) dahil

.1037 1970-1979 dönemi
1971 Askeri müdahalesi, 12 Mart Muhtırasını burada sınıflayın



.103 8

.103 9

.21

1980-1989 dönemi
12 Eylül 1980 Harekâtı'nı, Milli Güvenlik Kurulu'nu burada 
sınıflayın
1982 Anayasasına ilişkin görüş, eleştiri ve değerlendirmeleri 
burada, 1982 Anayasası metnini 342.023'de sınıflayın

1990-1999
Bulgaristan ve Irak'tan göçleri burada sınıflayın

956.2-956.6 Türkiye’nin bölgeleri
Kapsamlı eserleri 956.1 ’de sınıflayın

*Ege bölgesi (Batı Anadolu) ve Marmara bölgeleri
Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli Uşak, Afyon, Kütahya'yı 
kapsar
Temel numara olan 956.2'ye, 956.101-956.103 arasında 956.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu dönemi 956.2015
Yaklaşık 640'a kadar olan eskiçağ tarihini 939.2'de sınıflayın

*Marmara Bölgesi
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, 
Tekirdağ, Edime, Kırklareli’ni kapsar

♦Karadeniz bölgesi
Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri dahil
Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt’u kapsar
Temel numara olan 956.3'e, 956.101-956.103 arasında 956.Tİ izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu dönemi 956.3015
Yaklaşık 640'a kadar olan Bitinya'yı 939.264'de, Paflagonya'yı 939.31'de, 
Galatya'yı 939.32'de sınıflayın

♦Akdeniz bölgesi
Antalya, Burdur, İsparta, İçel, Adana, Hatay'ı kapsar
Temel numara olan 956.4'e, 956.101-956.103 arasında 956. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu dönemi 956.4015

Kıbrıs için 956.93’e hkz.

♦Orta Anadolu bölgesi
Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya, Aksaray, Karaman, Çorum 
Yozgat, Kırşehir, Tokat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri’yi kapsar
Temel numara olan 956.5'e, 956.101-956.103 arasında 956. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu dönemi 956.5015 *

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.6 *Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi
Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, 
Bitlis, Ağn, İğdır, Van, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şımak’ı kapsar
Temel numara olan 956.6'ya, 956.101:956.103 arasında 956. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu dönemi 956.6015

.7 *lrak
637'ye kadar olan eski tarihi 935'de sınıflayın

(.701) 637'ye kadar olan eski tarihi
(İsteğe bağlı numara, Mezopotamya için 935'i, Arabistan çölü için 
939.47'yi tercih edin)
Temel numara olan 956.70Te, 935.01-935.07'de 935.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hellenistik dönem 956.7016

.702 637-1553

.703 Osmanlı İmparatorluğu dönemi, 1553-1920

.704 1920

.704 1 Sömürge dönemi, 1920-1932
l.Faysal'ın krallığını burada sınıflayın, 1921-1933 
I.Faysal'm 1932-1933 'deki krallığını 956.7042'de sınıflayın 

.704 2 Bağımsız monarşi dönemi, 1932-1958
I.Gazi, ILFaysal'm krallıklarını kapsar 

.704 3 Cumhuriyet dönemi, 1958-
Saddam Hüseyin yönetimi için 956.7044’e hkz.

.704 4 Saddam Hüseyin yönetimi, 1979

.704 41 1979-1990
(Seçenek: 1980-1988 Irak-Iran anlaşmazlığını burada 
sınıflayın; 955.054’ü tercih edin)

.704 42 1990-1991, Körfez Krizi ve Savaşı
1990-1991, Irak-Kuveyt Krizi’ni, 1991 Körfez Savaşı’nı 
burada sınıflayın
(Seçenek: 953.67’de sınıflayın)

.704 421 Sosyal, politik, ekonomik tarih
Barışı koruma ya da canlandırma çabaları, nedenler, 
sonuçlar; belirli kesimlerden insanların kriz ya da savaşla 
ilişkisi dahil
Genel diplomatik tarihi 956.704422’de; savaş esirleri 
kamplarını 956.704427’de; belirli bir ülke üzerindeki 
etkilerini ve sonuçlarını, ülke tarihi ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin ABD üzerindeki etkileri 973.928

.704 422 Diplomatik tarih
Barışı koruma ya da canlandırma çabaları,
diplomatik nedenleri, diplomatik sonuçları 956.704421’de
sınıflayın



.704 423

.704 423 1

.704 423 12

.704 423 4-.704 423 9

.704 424

.704 424 2 

.704 424 5 

.704 424 8 

.704 426

.704 427 

.704 428

Belirli ülke gruplarının, belirli ülkelerin ve bölgelerin 
katılması

Belirli ülke gruplarının, belirli ülkelerin ve bölgelerin 
askeri katılımını 956.704424’de; belirli .bir faaliyete 
katılmayı, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir 
ülkenin barışı koruma ya da canlandırma çabaları 
956.704421
Belirli ülke gruplarının katılması

Belirli ülkelerin katılımı için 956.7044234- 
956.7044239'a hkz.

Arap ülkelerinin katılması
Belirli ülkelerin ve bölgelerin katılımı

Temel numara olan 95.6.704423’e, 2.Tablo’dan 4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin ABD’nin katılması 
956.70442373

Askeri harekâtlar ve birlikler
Askeri tarihi burada sınıflayın
Belirli tür hizmetle görevli birlikleri, hizmetle birlikte 
sınıflayın. Örneğin tıbbi birlikler 956.704427; askeri 
tarihin burada belirtilmeyen bir özelliğini, özellikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin savaş esirleri kampları 
956.704427
Kara harekâtları 
Deniz harekâtları 
Hava harekâtları

Kutlamalar, anma törenleri, merasimler
Madalyalar ve ödüller, şeref nişanları, mezarlıklar, anıtlar

Savaş esirleri kampları, tıbbi ve sosyal hizmetler 
Diğer askeri konular

Askeri yaşam ve âdetler, konvansiyonel olmayan savaş, 
propaganda dahil

1991-.704 43
.9 *Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Ürdün
.91 *Suriye

Yaklaşık 640’a kadar olan eski tarihi 939.43'de sınıflayın 
(.910 1) Yaklaşık 640'a kadar olan eski tarih

(İsteğe bağlı numara; 939.43'ü tercih edin)
.910 2 640-1516
.9103 Osmanlı İmparatorluğudönemi, 1516-1920
.910 4 1920
.91041 Sömürge dönemi, 1920-1945
.910 42 Cumhuriyet dönemi, 1945-

Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğu dönem dahil, 
1958-1961
1948-1949 İsrail-Arap Savaşı’nı, 956.042'de; 1967 İsrail-Arap 
Savaşı'nı 956.046’da; 1973 İsrail-Arap Savaşı'nı 956.048'de; 
1982-1985 İsrail-Lübnan-Suriye çatışmasını 956.052'de 
sınıflayın

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.92

(.920 2)

.920 3 

.920 32 

.920 34

.920 35

.920 4 

.920 42 

.920 43

.920 44

.93 

.930 1

.930 2 

.930 3 

.930 4

.430 5

[.940 01] 

(.940 1)

.940 2 

.940 3

.940 4 

.940 5 

.940 52

*Lübnan
Yaklaşık 640'a kadar olan eski tarihi 939.44'de sınıflayın 

Yaklaşık 640’a kadar olan eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.44'ü tercih edin)

640-1926
640-1517
Osmanlı İmparatorluğu dönemi, 1517-1920 

Özerk dönem dahil, 1861-1918 
Sömürge dönemi, 1920-1941

1926-194l'i 956.92042’de sınıflayın
1926

1926-1941 
1941

1948-1949 Arap-Israil Savaşı'nı 956.042'de sınıflayın 
J975- için 956.92044'e hkz.

Sivil savaş ve dini mücadele dönemi, 1975-
Israil-Lübnan-Suriye çatışmasını, 1982-1985, 956.052'de 
sınıflayın

*Kıbrıs [eski 956.45]
157l'e kadar eski tarih

Yaklaşık 640’a kadar eski tarihi 939.37’de sınıflayın 
1571-1878
İngiliz dönemi, 1878-1960 
1960-1975

1974 Türkiye’nin Kıbns Harekâtını burada sınıflayın 
1975-

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin ilanını burada sınıflayın

^Filistin İsrail
70'e kadar olan eski tarihi 933'te sınıflayın

Yahudilerin dünya tarihi için ayrıca 909.04924'e hkz.
Siyonizm
320.54095694'e alındı 

70'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 933'ü tercih edin)
Temel numara olan 956.940Te, 933.01-933.05'te 933.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Solomon çağı 956.94012

Mishnaic ve Talmudic dönemleri, 70-640
640-1917

Osmanlı İmparatorluğu dönemi dahil 
İngiliz denetimindeki dönem, 1917-1948 
1948-

1948-1967
1948-1949 İsrail-Arap Savaşı'nı. 956.042'de; 1 
Seferberliğini 956.044'te; 1967 İsrail-Arap Sa 
956.046'da sınıflayın

.940 53 1967-1974
1973 İsrail-Arap Savaşı'nı 956.048'de sınıflayın 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin

1956 Sina 
vaşı'nı



.940 54 1974
1982-1985, İsrail-Lübnan-Suriye çatışmasını 956.052'de 
sınıflayın

.949 *Güney bölgesi
Temel numara olan 9.56.949'a, 956.9401-956.9405'te 956.94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İngiliz denetimindeki dönem 956.94904
Eski Judah'ı, Judea'yı 933'te; eski Edom'u 939.46'da sınıflayın

.95 *Ürdün
70'e kadar eski tarihi 933'te sınıflayın 

(.950 1) 70'e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 933'ü tercih edin)

.950 2 70-640

.950 3 640-1923
Osmanlı İmparatorluğu dönemi dahil 

.950 4 1923

.950 42 Manda dönemi, 1923-1946

.950 43 Hashemite Krallığı dönemi, 1946
1948-1949, İsrail-Arap Savaşı'nı 956.042'de; 1967 İsrail-Arap 
Savaşı'nı 956.046'da sınıflayın

1967 sonrası için 956.95044'e bkz.
.950 44 1967
.956 *Karak bölgesi

Temel numara olan 9.56.956'ya, 956.9501-956.9504'te 956.95'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hashemite Krallığı dönemi 956.956043
70'e kadar eski Moab'ı 939.46'da sınıflayın

.957 *Maan bölgesi
Temel numara olan 9.56.957'ye, 956.9501-956.9504'te 956.95'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hashemite Krallığı dönemi 956.957043
70'e kadar eski Petra'yı 939.48'de sınıflayın

957 Sibirya (Asyatik Rusya)
.03 158l'e kadar Rusya öncesi dönem
.07 1581-1855
.08 1855-

Temel numara olan 957.08'e, 947.081-947.085'te 947.08'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Stalin yönetimindeki Sibirya dönemi 
957.0842

958 *Orta Asya
(Seçenek: Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi burada sınıflayın; 939.6'yı tercih edin) 
Yaklaşık 640'a kadar olan eski tarihi 939.6'da sınıflayın 

.1 *Afganistan

.101 122l'e kadar eski tarih
Yaklaşık 640'a kadar olan en eski tarih 939.6'ya alındı 

.102 1221-1709

.103 1709-1919

.104 1919

.104 2 1919-1933

. 104 3 Muhammed Zahir Şah Krallığı, 1933-1973
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.104 4 Cumhuriyet dönemi, 1973-1978

. 104 5 Demokratik Cumhuriyet dönemi, 1978

4 *Türkistan Sovyet Orta Asya
Türkmenistan için 958.5’e, Tacikistan için 958.6’ya; Özbekistan için 
958.7'ye bkz.

.407 1855'e kadar Rusya öncesi dönem
Yaklaşık 640'a kadar eski tarihi 939.6'da sınıflayın

.408 Rusya dönemi, 1855-
Temel numara olan 958.408'e, 947.081-947.085'de 947.08'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin 20.yy sonları 958.4085

.5 *Türkmenistan (Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti)
Temel numara olan 958.5'e, 958.407-958.408'de 958.4'ii izleyen numaralan
ekleyin. Örneğin Rusya öncesi dönem 958.507

.6 *Tacikistan (Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti)
Temel numara olan 958.6'ya, 958.407-958.408'de 958.4'ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Rusya dönemi 958.608

.7 *Özbekistan (Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti)
Temel numara olan 958.7'ye, 958.407-958.408'de 958.4'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin 20.yy sonları 958.7085

959 *Güneydoğu Asya
ÖZET

959.01-.05 [Tarihi dönemler]
.1 Myanmar (Burma)
.3 Tayland
.4 Laos
.5 İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri Malezya
.6 Kamboçya (Kmer Cumhuriyeti, Kampuçya)
.7 Vietnam
.8 Endonezya
.9 Filipinler

.01 1499'a kadar eski tarih

.02 1500-1699

.03 1700-1799

.04 1800-1899

.05 1900

.051 1900-1941

.052 Japon istilası dönemi, 1941-1945

.053 1945

.1 *Myanmar (Burma)

.102 1826'ya kadar eski tarih

. 103 İngiliz fetih dönemi, 1826-1885

. 104 İngiliz yönetimi dönemi, 1886-1948

.105 1948-



.3 *Tayland

.302 1782’ye kadar eski tarih

.302 1 1219’a kadar en eski tarih

.302 2 Sukhothai dönemi, 1219-1350

.302 3 Ayutthaya dönemi, 1350-1767

.302 4 Phraya Taksin’in hükümdarlığı, 1767-1782

.303 1782-1910

.303 1 Phutthayotfa Chulalok (Rama I)’un hükümdarlığı, 1782-1809

.303 2 Phutthaloetla Naphalai (Rama II)’nin hükümdarlığı, 1809-1824

.303 3 Nangklao (Rama III)’nun hükümdarlığı, 1824-1851

.303 4 Mongkut (Rama IV)’un hükümdarlığı, 1851-1868

.303 5 Chulalongkom (Rama V)’nun hükümdarlığı, 1868-1910

.304 1910

.304 1 Vajiravudh (Rama VI)’un hükümdarlığı, 1910-1925

.304 2 Prajadhipok (Rama VII)’un hükümdarlığı, 1925-1935

.304 3 Ananda Mahidol (Rama VIII)’un hükümdarlığı, 1935-1946

.304 4 Bhumibol Adulyadej (Rama IX)’in hükümdarlığı, 1946

.4 *Laos

.403 1949’a kadar eski tarih
Fransız Hindiçini’nin bir parçası olan dönem, 1893-1954, dahil

.404 1949-
20.yüzyılı burada sınıflayın
1900-1949’u 959.403’te, Vietnam Savaşı sırasında Laos’taki askeri 
harekâtları 959.70434’te sınıflayın

.5 *îngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri Malezya

.503 1946’ya kadar eski tarih

.504 1946-1963

.505 Federasyon dönemi, 1963
20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1946’yı 959.503’te, 1946-1963’ü 959.504’te sınıflayın 

.505 1 Tunku Abdül Rahman Putra Al-Haj’ın başbakanlığı, 1963-1970
Singapur’un ayrılması dahil, 1965

.505 2 Tun Hacı Abdülrezzak bin Dato’ Hüseyin’in başbakanlığı, 1971-1976



.505 3 Datuk Hüseyin Onn’un başbakanlığı, 1976-1981

.505 4 Mahathir bin Muhammed’in başbakanlığı, 1981

.55 *Brunei

.550 3 1946’ya kadar eski tarih

.550 5 1946
20. yüzyılı burada sınıflayın 
1900-1946’yı 959.5503’te sınıflayın

.57 ^Singapur

.5703 1946’ya kadar eski tarih

.570 4 1946-1963

.570 5 Malezya ile federasyon dönemi, 1963-1965 ve ayrılma, 1965
20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1946’yı 959.5703’te, 1946-1963’ü 959.5704’te sınıflayın

.6 *Kaınboçya (Kmer Cumhuriyeti, Kampuçya)

.603 1949’a kadar eski tarih
Fransız Hindiçini’nin bir parçası olarak geçen dönem dahil, 
1863-1949

.604 1949
20. yüzyılı burada sınıflayın
1900-1949’u 959.603’te, Vietnam savaşı sırasında Kamboçya’daki 
askeri harekâtlan 959.70434’te sınıflayın

.7 *Vietnam

.703 1949’a kadar eski tarih
Fransız Hindiçini’nin bir parçası olunan dönem dahil, 1883-1954
Fransız Hindiçini ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Fransız Hindiçini’nin bir parçası olarak Lmos için 959.403’e, 
Fransız Hindiçini’ nin bir parçası olarak Kamboçya için 
959.603’e; 1946-1954 Hindiçin Savaşı için 959.7041’e bkz.

.704 1949

.704 1 Hindiçin Savaşı, 1946-1954

.704 2 1954-1961

.704 3 Vietnam Savaşı, 1961-1975
[.704 308] İnsan türlerine göre Vietnam savaşı

Kullanmayın; 959.7043l’de sınıflayın 
.704 309 2 Kişiler

Kişisel öyküleri 959.70438’de sınıflayın



.704 31

.704 32

.704 33

.704 331 

.704 332 

.704 332 2

.704 332 5 

.704 334-.704 339

.704 34

.704 342 

.704 345 

.704 348 

.704 36

.704 37 

.704 38

Sosyal, politik, ekonomik tarih
Nedenler, sonuçlar, barışı koruma veya canlandırma, belirli 
sınıflardan insanların savaşla ilişkisi, esir kampları dahil
Genel diplomatik tarihi 959.70432’de; savaş esirleri 
kamplarını 959.70437’de; belirli bir ülke üzerindeki etkilerini 
ve o ülkeyle ilgili sonuçlan, ülkenin tarihi ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin ABD üzerinde 973.923

Diplomatik tarih
Diplomatik nedenleri, banşı koruma ya da canlandırmayı, 
diplomatik sonuçları 959.7043l’de sınıflayın

Belirli ülkelerin, yörelerin, grupların katılımı
Belirli ülkelerin, yörelerin, grupların askeri katılımını 
959.70434’te sınıflayın

Kuzey Vietnam

Güney Vietnam

Ulusal Bağımsızlık Cephesi
Vietkong’u burada sınıflayın

Hükümet güçleri
Dışardan katılım

Temel numara olan 959.70433’e, 2.Tablo’dan 4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin ABD’nin katılımı 
959.7043373
Belirli bir faaliyeti, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin 
barışı koruma ya da canlandırma çabaları 959.70431

Askeri harekâtlar
Askeri birlikler dahil
Belirli tip ojjerasyon ya da hizmetle görevli birlikleri, 
operasyon ya da hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin tıbbi 
birlikler 959.70437
Kara harekâtlan
Deniz harekâtları
Hava harekâtlan

Kutlamalar, anma törenleri, merasimler
Madalyalar ve ödüller, şeref nişanları, mezarlıklar, anıtlar 
dahil

Savaş esirleri kampları, tıbbi ve sosyal hizmetler 
Diğer konular

Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler, konvansiyonel 
olmayan savaş, propaganda dahil
Belirli bir konudaki kişisel öyküleri, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin tıbbi birlikler 959.70437

.704 4 1975-



.8 *Endonezya

.801 1602’ye kadar eski tarih

.801 2 1478’e kadar en eski tarih

.801 5 Müslim yönetimi dönemi, 1478-1602

.802 Hollanda dönemi, 1602-1945

.802 1 Hollanda Doğu Hint Şirketi dönemi, 1602-1798

.802 2 İngiliz ve Hollanda hükümetlerinin denetimi altındaki dönemler,
1798-1945

Java Savaşı dahil, 1825-1830

.803 Cumhuriyet dönemi, 1945
20. yüzyılı burada sınıflayın 
1900-1945’i 959.8022’de sınıflayın 

.803 5 1945-1959
Sukarno yönetimini, 1945-1967, burada sınıflayın 
1960-1967 döneminde Sukamo yönetimini 959.8036’da sınıflayın 

.803 6 1960-1969

.803 7 1970-1979

.803 8 1980-1989

.803 9 1990

.9 *Filipinler 

.901 1564’e kadar eski tarih

.902 Ispanyol dönemi, 1564-1898

.902 7 îspanyollara karşı direniş dönemi, 1896-1898

.903 ABD dönemi, 1898-1946

.903 1 Filipin-Amerikan Savaşı, 1898-1901

.903 2 ABD yönetimindeki dönem, 1901-1935

.903 5 İngiliz Milletler Topluluğu dönemi, 1935-1946

.904 Cumhuriyet dönemi, 1946

.904 1 Manuel Roxas yönetimi, 1946-1948

.904 2 Elpidio Quirino yönetimi, 1948-1954

.904 3 Ramon Magsaysay yönetimi, 1954-1957

.904 4 Carlos Garda yönetimi, 1957-1961

.904 5 Diosdado Macapagal yönetimi, 1961-1965
*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.904 6 

.904 7

Ferdinand Marcos yönetimi, 1965-1986 

Corazon Cojuangco Aquino yönetimi, 1986-

960 Genel Afrika tarihi
ÖZET

960.01-.09 Standart altbölümler
.1-.3 [Tarihi dönemler]

961 Tunus ve Libya
962 Mısır ve Sudan
963 Etiyopya
964 Kuzeybatı Afrika kıyısı ve kıyıdan uzak adalar Fas
965 Cezayir
966 Batı Afrika ve kıyıdan uzak adalar
967 Orta Afrika ve kıyıdan uzak adalar
968 Güney Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti
969 Güney Hint Okyanusu adaları

.01 -.09 Standart altbölümler
930-990’da belirtildiği gibi

.1 640’a kadar eski tarih

.2 640-1885

.21 640-1450

.22 1450-1799

.23 1800-1885
1885-1899, 960.312’ye alındı

.3 1885

.31 1885-1945

.312 1885-1914
1885-1899 dahil [e5/tı 960.23]

.314 1914-1918

.316 1918-1945

.32 1945

.324 1945-1949

.325 1950-1959

.326 1960-1969

.327 1970-1979

.328 1980-1989

.329 1990-1999



961 *Tunus ve Libya
Kuzey Afrika’yı burada sınıflayın
Yaklaşık 640’a kadar olan eski tarihi 939.7’de sınıflayın

(.01) Yaklaşık 640’a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.7’yi tercih edin)

.02 Arap yönetimi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri, yaklaşık
640-1830

.022 Arap yönetimi dönemi, yaklaşık 640-yaklaşık 1520

.023 OsmanlI İmparatorluğu dönemi, yaklaşık 1520-1830
(Seçenek:ABD ile Tripoli SavaşTnı, Cezayirlilerle ABD SavaşTnı 
burada sınıflayın; Tripoli Savaşı için 973.47’yi, Cezayirlilerle Savaş 
için 973.53’ü tercih edin)

.03 Avrupa istilası ve egemenliği dönemi, 1830-1950
20. yy dahil
1950- ’yi 961.04’te sınıflayın

.04 1950

.045 1950-1959

.046 1960-1969

.047 1970-1979

.048 1980-1989

.049 1990-1999

.1 *Tunus
647’ye kadar eski tarihi 939.73’te sınıflayın

(.101) 647’ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.73’ü tercih edin)

Arap yönetimi dönemi, 647-1516 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi, 1516-1881 

1881-1956 

1956-
Habib Burgiba yönetimi, 1956-1987 

1987-

.102 

.103 

.104 

.105 

.105 1 

.105 2 

.2 ♦Libya
644’e kadar eski tarihi 939.74’te sınıflayın 

♦930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



(.201) 644’e kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.74’ü tercih edin)

.202 Arap yönetimi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri, 644-1911

.203 İtalyan yönetimi dönemi, 1911-1952

.204 1952

.204 1 I. İdris’in hükümdarlığı, 1952-1969

.204 2 Muammer Kaddafi dönemi, 1969

962 Mısır ve Sudan
ÖZET

962.000 l-.OOO 9 Mısır ve Sudan’ın standart altbölümleri
.001-.009 Mısır’ın standart altbölümleri
.02-.05
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.000 l-.OOO 9

.001-.009

(.01)

Mısır’ın tarihi dönemleri 
Sudan
Sudan’ın doğu ve kuzey bölgeleri 
Hartum eyaleti ve Sudan’ın orta bölgesi 
Sudan’ın Darfur bölgesi 
Sudan’ın Kordofan bölgesi 
Sudan’ın güney bölgeleri

Mısır ve Sudan’ın standart altbölümleri 
930-990’da belirtildiği gibi

Mısır’ın standart altbölümleri 
930-990’da belirtildiği gibi

640’a kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 932’yi tercih edin)
Temel numara olan 962.01 ’e, 932.01-932.02’de 932.0’ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Yeni Krallık dönemi 962.0114

962.02-962.05 Mısır’ın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 962’de, eski tarihi 932’de sınıflayın 
(Seçenek: Eski tarihi 962.01’de sınıflayın; 932’yi tercih edin)

.02 Arap yönetimi dönemi, 640-1517

.03 Osmanlı imparatorluğu dönemi, 1517-1882

.04 İngiliz istilası ve gözetimi dönemi, 1882-1922

.05 1922

.051 I.Fuad’ın hükümdarlığı, 1922-1936



.052

.053

.054

.055

.401

.402

.402 2 

.402 3 

.403

.404

I.Faruk’un hükümdarlığı, 1936-1952 ve tahttan feragat (lI.Fuad), 
1952-1953

J948-1949 Israil-Arap Savaşı için 956.042’ye hkz.

Muhammed Nayip ve Cemal Abdül Nasır yönetimi, 1953-1970
Birleşik Arap Cumhuriyeti dahil, 1958-1961
Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Suriye tarafını 956.91042’de sınıflayın

1956 Sina Seferberliği için 956.044’e; 1967 tsrail-Arap Savaşı 
için 956.046’ya hkz.

Enver Sedat yönetimi, 1970-1981
1973 Israil-Arap Savaşı için 956.048’e hkz.

1981-
Muhammed Hüsnü Mübarek yönetimi dahil, 1981-

*Sudan
Sudan’ın bölgeleri için 962.5-962.9’a hkz.

500’e kadar eski tarih 
500-1820

Belirli krallıklar, 962.5-962.9’da krallığın alanına alındı. Örneğin 
Nobatia krallığı 962.5022, Aiwa krallığı 962.62022
Hıristiyan krallıklan dönemi, 500-1504
Funj Sultanlığı dönemi, 1504-1820

Anglo-Mısır Sudan olarak geçen dönem, 1820-1956
Mısır ve İngiliz yönetimi dönemini burada sınıflayın

1956-
Cafer Muhammed Numeyri yönetimi dahil, 1969-1985

> 962.5-962.9 Sudan’ın bölgeleri
Kapsamlı eserleri 962.4’te sınıflayın

.5 *Sudan’ın doğu ve kuzey bölgeleri
500’e kadar eski tarihi 939.78’de sınıflayın

(.501) 500’e kadar eski tarih
Antik Etiyopya’yı burada sınıflayın 
(İsteğe bağlı numara; 939.78’i tercih edin)

.502 500-1820

.502 2 Hıristiyan krallıkları dönemi, 500-1504

Örnek: Mukhara, Nobatia krallıkları [ikisi de eski 962.402] 
*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.502 3

.503

.504

.6

.7

Funji Sultanlığı dönemi, 1504-1820 

Anglo-Mısır Sudan olarak geçen dönem, 1820-1956 

1956-

*Hartum eyaleti ve Sudan’ın orta bölgesi
Temel numara olan 962.6’ya, 962.401-962.404’te 962.4’ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Anglo-Mısır Sudan olarak geçen dönem 962.603

.8

963

.02

.03

.04

.041

.042

.043

.05

*Sudan’ın Darfur bölgesi
Temel numara olan 962.7’ye, 962.401-962.404’te 962.4’ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Anglo-Mısır Sudan parçası olarak geçen dönem 962.703

*Sudan’ın Kordofan bölgesi
Temel numara olan 962.8’e, 962.401-962.404’te 962.4’ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Anglo-Mısır Sudan parçası olarak geçen dönem 962.803

*Sudan’ın güney bölgeleri
Temel numara olan 962.9’a, 962.401-962.404’te 962.4’ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Anglo-Mısır Sudan parçası olarak geçen dönem 962.903

*Etiyopya
640’a kadar eski tarih

Axum krallığı 963.501 ’e alındı
Antik Etiyopya (şimdiki modern Etiyopya’nın değil, modern Sudan’ın 
hir parçası olarak) için ayrıca 939.78’e hkz.

640-1543
1543-1855
1855-1913

II.Teodor’un hükümdarlığı, 1855-1868 
1868-1889

IV. John’un hükümdarlığı dahil, 1872-1889

II.Menelik’in hükümdarlığı, 1889-1913
1889-1913 dönemi lI.Menelik’un hükümdarlığı 963.052], 
1895-1896 Etiyopya Savaşı dahil
(Seçenek; Etiyopya Savaşı’nı 945.091’de sınıflayın)

1889-1913
20. yüzyılı burada sınıflayın

[.052]

.053

1900-1913’ü963.043’te, 1941-1974’ü 963.06’da, 1974- 
smıflaym

1889-1913 döneminde II.Menelik’in hükümdarlığı
963.043’e alındı

Lij Yasu’nun hükümdarlığı, 1913-1916

’ü 963.07’de

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.054 Kral ve saltanat naibi olarak Şah Rastafari (Haile Selasiye)
dönemi, 1917-1930

.055 İmparator olarak Şah Rastafari (Haile Selasiye) hükümdarlığı,
1930-1974

1935-1974 dönemindeki Haile Selasiye'nin hükümdarlığını 963.056- 
963.06'da sınıflayın

.056 Îtalya-Etiyopya Savaşı, 1935-1936
(Seçenek: 945.09l'de sınıflayın)

.057 İtalya yönetimindeki dönem, 1936-1941

.06 1941-1974
1974, Haile Selasiye’nin azli dahil

.07 1974-
Mengistu Haile Mariam'ın başkanlığı, 1977- , Somali-Etiyopya
çatışmaları, 1977- dahil

.5 *Eritre bölgesi

.501 640'a kadar eski tarih
Axum’un krallık dönemi [eski963.0\] dahil

964 Kuzeybatı Afrika kıyısı ve kıyıdan uzak adalar Fas
.000 l-.OOO 9 Kuzeybatı Afrika kıyısı ve kıyıdan uzak adalann standart altbölümleri

930-990'da belirtildiği gibi

.001-.009 Fas'ın standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

(.01) 647'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.7l’i tercih edin)

.02

.03

964.02-964.05 Fas’ın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 964’te, 647’ye kadar eski tarihi 939.7l’de sınıflayın
(Seçenek: 647’ye kadar eski tarihi 964.01’de sınıflayın; 939.71’i tercih 
edin)

Arap ve Berberi yönetimi dönemleri, 647-1830

1830-1899
1859-1860 1st59-1860 Ispanya-Fas Savaşı dahil 

(Seçenek: Ispanyol-Fas Savaşı'nı 946.072'de sınıflayın)
19. yüzyılı burada sınıflayın
1800-1830'u 964.02'de sınıflayın

*930 990’da belirtildiği gibi ekleyin



1900-1956
V.Muhammed*in hükümdarlığı dahil, 1927-1961
Fransız ve İspanyol himayesi altındaki dönemi burada sınıflayın, 
1912-1956
V.Muhammed'in 1956-1961 dönemindeki hükümdarlığını 964.05'te 
sınıflayın

.05 1956-
V.Muhammed'in 1956-1961 dönemindeki, lI.Hasan'ın, 1961-, 
hükümdarlığı dahil

.9 *Kanarya adaları

.906 1402'ye kadar eski tarih

.907 Fransız, Portekiz, İspanyol yönetimindeki dönemler, 1402-1927

.908 İspanyol eyaleti olduğu dönem, 1927

.908 1 1927-1939

.908 2-.908 3 Fransisco Franco ve I.Juan Carlos dönemleri, 1939-
Temel numara olan 964.908'.e, 946.082-946.083’te, 946.08’i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 1960-1969 964.90826

965 *Cezayir
647'ye kadar eski tarihi 939.7l'de sınıflayın

(.01) 647'ye kadar eski tarih
(İsteğe bağlı numara; 939.71'i tercih edin)

.02 Arap ve Berberi yönetimi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri,
647-1830

.03 Fransız yönetimi dönemi, 1830-1962
1900-1962 için 965.04'e hkz.

.04 1900-1962

.05 1962-
Chadli Bendjedid yönetimi dahil, 1979

.5 *Kuzeydoğu bölümleri
Temel numara olan 965.5'e, 965.01-965.05'te 965'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Fransız yönetimi dönemi 965.503
647'ye kadar antik Numidia'yı 939.72'de sınıflayın

.7 *Sahra bölümleri
Temel numara olan 965.7'ye, 965.01-965.05'te 965'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Fransız yönetimi dönemi 965.703
647'ye kadar antik Gaetulia'yı 939.77'de sınıflayın

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



966 *Batı Afrika ve kıyıdan uzak adalar
ÖZET

966.01-.03 Tarihi dönemler 
.1 Moritanya
.2 Mali, Burkina Faso, Nijer
.3 Senegal
.4 Sierra Leone
.5 Gambia, Gine, Gine-Bissau, Cape Verde
.6 Liberya ve Fildişi Sahili
.7 Gana
.8 Togo ve Benin
.9 Nijerya

.01-.03 Tarihi dönemler
Temel numara olan 966.0'a, 960.1-960.3'te 960'ı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin 640'a kadar eski tarih 966.01

.1 *Moritanya

.101 1903'e kadar eski tarih

.101 6 300-1200
Gana İmparatorluğu dönemine ilişkin kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Mali tarihinde Gana İmparatorluğu dönemini 966.230l'de 
sınıflayın

.101 7 1200-1500
Mali İmparatorluğu dönemini burada sınıflayın

.103 Fransız dönemi, 1903-1960

.105 1960

.2 *Mali, Burkina Faso, Nijer

.201 Yaklaşık 1900'a kadar eski tarih

.201 7 1200-1400
Mali İmparatorluğu dönemini burada sınıflayın
Moritanya tarihinde Mali İmparatorluğu dönemini 966.1017'de 
sınıflayın

.201 8 1400-1500
Songhai İmparatorluğunu burada sınıflayın

.202 Fransız dönemi, yaklaşık 1900-1960

.203 1960

.23 *Mali
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.230 1 1902'ye kadar eski tarih
Mali İmparatorluğu ile ilgili kapsamlı eserleri 966.2017'de 
sınıflayın

.230 3 Fransız Sudan'ı olduğu dönem, 1902-1960
Fransız dönemini burada sınıflayın 

.230 5 1960-
Moussa Traore yönetimini burada sınıflayın, 1968-1991

.25 ^Burkina Faso
Eski adı: Yukarı Volta

.250 1 1897'ye kadar eski tarih
Mossi krallığı dahil

.250 3 Fransız dönemi, 1897-1960

.250 5 1960-
Thomas Sankara yönetimi dahil, 1983-1987

.26 *Nijer

.260 1 1900'e kadar eski tarih

.260 3 Fransız dönemi, 1900-1960

.260 5 1960-
Seyni Kountche yönetimi dahil, 1974-1987

.3 *Senegal

.301 1895'e kadar eski tarih
Tekrur krallığı dahil

.303 Fransız dönemi, 1895-1960

.305 1960-
Abdou Diouf yönetimi, 1981 - , Senegambia Konfederasyonu,
1982- .dahil
Senegambia'nm parçası olan Gambia'yı 966.5103'te sınıflayın

.4 *Sierra Leone

.401 1787'ye kadar eski tarih

.402 İngiliz kolonisi olduğu dönem, 1787-1896

.403 Hem koloni, hem himaye altında olduğu dönem, 1896-1961

.404 1961

.5 *Gambia, Gine, Gine-Bissau, Cape Verde
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.51 ^Gambia

.510 1 1807'ye kadar eski tarih

.5102 İngiliz kolonisi olduğu dönem, 1807-1965

.510 3 Dawada Kairaba Jawara yönetimi, 1965-
Senegambia’nın parçası olduğu dönem dahil, 1982

.52 *Gine

.520 1 1882'ye kadar eski tarih

.520 3 Fransız Ginesi olduğu dönem, 1882-1958

.520 5 1958

.57 *Gine-Bissau

.570 1 1879’a kadar eski tarih

.570 2 Portekiz Ginesi olduğu dönem, 1879-1974

.570 3 1974

.58 *Cape Verde

.580 1 1900'e kadar eski tarih

.580 2 1900-1975

.580 3 Aristides Pereira yönetimi, 1975

.6 Liberya ve Fildişi Sahili

.62 *Liberya

.620 1 1847'ye kadar eski tarih

.620 2 1847-1945

.620 3 1945-
Samuel K.Doe yönetimi dahil, 1980

.68 *Fildişi Sahili

.680 1 1904'e kadar eski tarih

.680 3 Fransız dönemi, 1904-1960

.680 5 Felix Houphouet-Boigny yönetimi, 1960

,7 *Gana
Gana imparatorluğu için ayrıca 966.1016'ya hkz.

.701 1874’e kadar eski tarih

.701 6 Akan devletleri dönemi, 1295-1740
Örnek: Akwamu, Bono krallıkları 
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.701 8 Asante (Ashanti) imparatorluğu dönemi, 1740-1874

.703 Altın Sahili dönemi, 1874-1957
Ingiliz dönemini burada sınıflayın

.705 1957-
Kwame Nkrumah yönetimi, 1957-1966; Jerry J.Rawlings yönetimi, 
1981- , dahil

.8 Togo ve Benin

.81 *Togo

.810 1 1894'e kadar eski tarih

.8102 Alman dönemi, 1894-1914

.810 3 Anglo-Fransız dönemi, 1914-1960

.810 4 1960-
Gnassingbe Eyadema yönetimi dahil, 1967

.83 *Benin
Benin krallığı için ayrıca 966.9301 'e bkz.

.830 1 1904'e kadar eski tarih

.830 18 Dahomey krallığı dönemi, 1600-1904

.830 3 Fransız dönemi, 1904-1960

.830 5 1960

9 *Nijerya

.901 1886'ya kadar eski tarih

[.901 3-.901 8] Belirli krallıklar
966.91-966.98’de her krallığın bölgesine alındı. Örneğin Benin 
krallığı 966.9301, Fulani İmparatorluğu 966.9501, Kanem-Bomu 
krallığı 966.9801

.903 İngiliz kolonisi olduğu dönem, 1886-1960

.905 1960

.905 1 1960-1967

.905 2 Nijerya İç Savaşı dönemi, 1967-1970

.905 3 1970-
Ibrahim Badamosi Babangida yönetimi dahil, 1983-

[.99] Gine Körfezi Adaları
967.1'e alındı 
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967 *Orta Afrika ve kıyıdan uzak adalar
Aşağı Sahra Afrika'yı (Sahra'nın güneyi Afrika) burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen Aşağı Sahra Afrika’nın belirli her bölgesini, bölge ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin Nijerya 966.9

ÖZET
Tarihi dönemler

Kamerun, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi 
Gabon ve Kongo Cumhuriyeti 
Angola
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad 
Zaire, Rwanda, Burundi 
Uganda ve Kenya 
Cibuti ve Somali 
Tanzanya 
Mozambik

Tarihi dönemler
Temel numara olan 967.0'a, 960.1-960.3'te 960'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin 640'a kadar eski tarih 967.01

967.01-.03
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.01-.03

.1 *Kamerun, Soa Tome ve Principe, Ekvator Ginesi
Gine Körfezi Adalarını [eski 966.99], Aşağı Gine bölgesini burada sınıflayın

. 11 * Kamerun

.110 1 1884'e kadar eski tarih

.110 2 Kamerun dönemi, 1884-1916
Alman dönemini burada sınıflayın 

.110 3 Anglo-Fransız dönemi, 1916-1959

.110 4 1960-
Paul Biya yönetimi dahil, 1982

. 15 *Sao Tome ve Eyalet

.150 1 1975’e kadar eski tarih

.150 2 Cumhuriyet dönemi, 1975

. 18 *Ekvator Ginesi

.1801 1469'a kadar eski tarih

.180 2 Portekiz, İngiliz, İspanyol dönemleri, 1469-1968

.180 3 1968-
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yönetimi dahil, 1979- 
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.2

.201

.203

.205 

.21 

.210 1 

.210 2

.2104

.24 

.240 1 

.240 3

.240 5

.3

.301

.302

.303

.304

.4

.41

*Gabon ve Kongo Cumhuriyeti

1910'a kadar eski tarih

Afrika Fransız Ekvatoru olduğu dönem, 1910-1959
Afrika Fransız Ekvatoru [^5/:/967.2403] ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Afrika Fransız Ekvatorunun bir parçası olarak Uhangi-Shari için 
967.4103'e; Afrika Fransız Ek\’atoru'nun hir parçası olarak Çad 
için 967.4302'ye hkz.

1959-

*Gabon
1839'a kadar eski tarih 

Fransız dönemi, 1839-1960
Afrika Fransız Ekvatoru'nun bir parçası olduğu dönem dahil 

1960-
Ömer Bongo yönetimi dahil, 1967-

*Kongo Cumhuriyeti
1885'e kadar eski tarih

Orta Kongo dönemi, 1885-1960
Fransız dönemini burada sınıflayın
Afrika Fransız Ekvatoru ile ilgili kapsamlı eserler 967.203'e alındı 

1960-
Denis Sassou Nguesso yönetimi dahil, 1979-

*Angola

1648'e kadar eski tarih
Belirli krallıklar, 967.31-967.35’de krallık bölgesine alındı. Örneğin 
Lunda krallığı 967.3401

1648-1899
17. yüzyıl dahil
1600-1648’i 967.30l'de sınıflayın 

1900-1975 

1975-
Antönio Agostinho Neto, lose Eduardo dos Santos yönetimleri dahil

*Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad

*Orta Afrika Cumhuriyeti
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.410 1 

.410 3

.410 5 

.43 

.430 1

.430 2

.430 4

.5

.51

.510 1

.510 2 

.510 22 

.510 24 

.5103

.57

.570 1 

.570 2 

.570 3 

.570 4 

.571 

.571 04

.572

1890'a kadar eski tarih 

Ubangi-Shari dönemi, 1890-1960
Fransız dönemini, Afrika Fransız Ekvatoru'nun bir parçası 
olduğu dönemi burada sınıflayın

1960-

*Çad

1850'ye kadar eski tarih 
Kanem krallığı dahil 
Kanem-Bomu'yu 966.980l'de sınıflayın 

Sömürge dönemi, 1850-1960
Afrika Fransız Ekvatoru'nun parçası olduğu dönem dahil 

1960-
Hüseyin Habre yönetimi dahil, 1982-

Zaire, Rwanda, Burundi

*Zaire

1885'e kadar eski tarih
Belirli krallıklar, 967.511-967.518'deki krallığın belirli bölgesine 
alındı. Örneğin Kongo krallığı 967.511401, Luba krallığı 
967.51801

Belçika dönemi, 1885-1960

Özgür Kongo Devleti dönemi, 1885-1908 

Belçika Kongosu dönemi, 1908-1960 

1960-
Mobutu Sese Seko yönetimini burada sınıflayın, 1965-

*Rwanda ve Burundi
Eski Ruanda-Urundi'yi burada sınıflayın 

1899'a kadar eski tarih 

Alman dönemi, 1899-1917 

Belçika dönemi, 1917-1962 

1962- 

*Rwanda

1962-
Juvenal Habyarimana yönetimi dahil, 1973

* Burundi
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.572 04 1962-
Jean-Baptiste Bagaza yönetimi dahil, 1976-1987

.6 *Uganda ve Kenya
Doğu Afrika'yı burada sınıflayın

.601 1894'e kadar eski tarih

.603 1894-1961

.604 1961

.61 *Uganda

.610 1 1894'e kadar eski tarih
Ankole, Buganda, Bunyoro, Busoga, Karagwe krallıkları dahil 

.6103 İngiliz dönemi, 1894-1962

.610 4 1962-
A.Milton Obote, îdi Amin, Yoweri Museveni yönetimleri dahil

.62 *Kenya

.620 1 1895'e kadar eski tarih

.620 3 İngiliz dönemi, 1895-1963

.620 4 Jomo Kenyatta ve Daniel Arap Moi yönetimleri, 1963

,7 *Cibuti ve Somali
Somali topraklannı burada sınıflayın

.71 *Cibuti

.7101 188 l'e kadar eski tarih

.710 3 Fransız dönemi, 1881-1977

.710 32 Fransız Somalisi olduğudönem, 1881-1967

.710 34 Afars ve Issas'm Fransız sömürgesi olduğu dönem, 1967-1977

.710 4 1977

.73 =^Somali

.730 1 1884'e kadar eski tarih
Mogadişu krallığı dahil

.730 3 İngiliz ve îtalyanlann denetimindeki dönem, 1884-1960

.730 5 1960-
Maxamed Siyaad Barre yönetimi dahil, 1969-1990 
1977- , Somali-Etiyopya çatışmasını 963.07'de sınıflayın
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.8 *Tanzanya

.804 Birleşik Cumhuriyet dönemi, 1964
Julius K. Nyerere yönetimi dahil, 1964-1985

.81 ^Zanzibar ve Pemba bölgeleri

.810 1 1700'e kadar eski tarih

.810 2 Arap yönetimi dönemi, 1700-1890

.8103 İngiliz himayesindeki dönem, 1890-1963

.810 4 1963

.82 *Tanganika

.820 1 1884'e kadar eski tarih

.820 2 Alman dönemi, 1884-1916

.820 3 İngiliz dönemi, 1916-1961

.820 4 1961

.9 *Mozambik

.901 1648'e kadar eski tarih

.902 1648-1900
17.yüzyıl dahil
Portekiz dönemini burada sınıflayın, 1648-1974 
1600-1648'i 967.90l'de sınıflayın 

1900-1975 için 967.903'e hkz.

.903 1900-1975

.905 1975-
Samora Machel yönetimi dahil, 1975-1986 
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968 *Güney Afrika
Bkz. Kılavuz 968

Güney Afrika Cumhuriyeti

968.02-.06
.2
.4
.5
.7
.8
.9

ÖZET
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin standart altbölümleri 

Transvaal 
Natal
Bağımsız Orange Devleti 
Ümit Burnu
Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia 
Zimbabwe, Zambia, Malawi

968.02-968.06 Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tarihi dönemleri 
Kapsamlı eserleri 968’de sınıflayın 

.02 1488'e kadar eski tarih

.03 Avrupa'nın keşif ve yerleşme dönemi, 1488-1814

.04 1814-1910

.041 1814-1835
Mfecane (Difaqane)’i burada sınıflayın

.042 Büyük Trek, 1835-1838

.044 1838-1854

.045 1854-1899
Birinci Anglo-Boer Savaşı için ayrıca 968.2046'ya bkz.

.048 Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı, 1899-1902
(Seçenek: Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı'nı 941.08l'de 
sınıflayın)

[.048 08] İnsan türlerine göre Güney Afrika Savaşı
Kullanmayın, 968.048l'de sınıflayın

.048 092 Kişiler
Kişisel öyküleri 968.0488'de sınıflayın

.048 1 Sosyal, politik, ekonomik tarih
Nedenler, sonuçlar, barışı koruma ya da canlandırma çabaları, 
belirli sınıflardan insanların savaşla ilişkisi, temerküz kampları 
dahil
Genel diplomatik tarihi 968.0482'de; savaş esirleri kamplarını 
968.0487'de; belirli bir ülke açısından sonuçları ve etkileri, 
ülkenin tarihi ile birlikte sınıflayın. Örneğin Büyük Britanya 
üzerindeki etki ve sonuçlar 941.0823

.048 2 Diplomatik tarih
Diplomatik nedenleri, barışı koruma ya da canlandırma çabalarını, 
diplomatik sonuçları 968.048l'de sınıflayın *
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.048 3 Belirli ülkelerin, yörelerin, grupların katılımı
Belirli ülkelerin, yörelerin, grupların askeri katılımını 968.0484'de 
sınıflayın

.048 31 Büyük Britanya

.048 32 Boer Cumhuriyetleri

.048 4 Askeri harekâtlar
Askeri birlikler dahil
Belirli tür harekât ya da hizrnetle görevli birlikleri, harekât ya da 
hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin tıbbi birlikler 968.0487

.048 6 Kutlamalar, anma törenleri, merasimler
Madalyalar ve ödüller, şeref nişanları, mezarlıklar, anıtlar dahil

.048 7 Savaş esirleri kampları, tıbbi ve sosyal hizmetler

.048 8 Diğer konular
Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler, konvansiyonel olmayan 
savaş, propaganda dahil
Belirli bir konudaki kişisel öyküleri, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin tıbbi birlikler 968.0487

.049 1902-1910

.05 Birlik dönemi, 1910-1961

.052 Louis Botha'nın başbakanlığı, 1910-1919

.053 Jan Christiaan Smuts'un birinci başbakanlığı, 1919-1924

.054 James Barry Munnik Hertzog'un başbakanlığı, 1924-1939

.055 Jan Christiaan Smuts'un ikinci başbakanlığı, 1939-1948

.056 Daniel François Malan'ın başbakanlığı, 1948-1954

.057 Johannes Gerhardus Strijdom'un başbakanlığı, 1954-1958

.058 Hendrik Frensch Verwoerd'in başbakanlığı, 1958-1966
Sharpeville Katliamı dahil, 1960 

1961-1966 için 968.061’e bkz.

.06 Cumhuriyet dönemi, 1961

.061 Hendrik Frensch Verwoerd'in cumhuriyet sırasında başbakanlığı
dönemi, 1961-1966

.062 B.J.Vorster'in başbakanlığı, 1966-1978

.062 7 1976-1977

Soweto ve ona bağlı isyanları burada sınıflayın 

.063 P.W.Botha yönetimi, 1978-1989

.064 1989-



[.1] Botswana, Lesotho, Swaziland
968.8'e alındı

.2 *Transvaal

.203 1835'e kadar eski tarih

.204 1835-1910
19.yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1835'i 968.203’te sınıflayın

.204 2 Büyük Trek ve Boer'in yerleşme dönemi, 1835-1852

.204 5 Güney Afrika Cumhuriyeti dönemi, 1852-1877

.204 6 İngiliz denetimi dönemi, 1877-1881
Birinci Anglo-Boer Savaşı dahil, 1880-1881 

.204 7 1881-1899

.204 75 Jameson hücumu, 1895-1896

.204 8 Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı dönemi, 1899-1902

.204 9 Transvaal Sömürge dönemi, 1902-1910

•205-.206 Birlik ve cumhuriyet dönemleri, 1910-
Temel numara olan 968.20'ye, 968.05-968.06'da 968.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin II. Dünya Savaşı dönemi 968.2055

.4

.403 

.403 8

.403 9

*Natal
1824'e kadar eski tarih

Eski Nguni krallıkları dönemi, yaklaşık 1500-1816
Örnek: Mthethvva, Ndwandwe, Qwabe krallıkları

Shaka’nın hükümdarlığı, 1816-1828
1820-1824 [eski 968.404] dahil
Shaka'nın 1824-1828 dönemindeki hükümdarlığını 
968.404l'de sınıflayın

1824-1910
Zululand dönemini burada sınıflayın, 1816-1879
1820-1824 968.4039'a alındı

Shaka’nın hükümdarlığı için 968.4039'a hkz.
Eski İngiliz yerleşme dönemi, 1824-1835

Dingaan’ın hükümdarlığını burada sınıflayın, 1828-1840
Dingaan'ın, 1835-1840 dönemindeki hükümdarlığını 968.4042'de 
sınıflayın

Büyük Trek ve Boer’in yerleşme dönemi, 1835-1843
1838 Kanlı Nehir (Blood River) Savaşı, Natalia cumhuriyeti dahil 

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin
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.404 5 İngiliz kolonisi olduğu dönem, 1843-1899
Cetewayo’nun hükümdarlığı, 1872-1879; Zulu Savaşı, 1879; 
Zululand'in ilhakı, 1897 dahil

.404 8 Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı dönemi, 1899-1902

.404 9 1902-1910

.405-.406 Birlik ve cumhuriyet dönemleri, 1910-
Temel numara olan 968.40'a, 968.05-968.06'da 968.0'ı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin I. Dünya Savaşı dönemi 968.4052

.5 ^Bağımsız Orange Devleti

.503 1828'e kadar eski tarih

.504 1828-1910
19.yüzyılı burada sınıflayın 
1800-1828'i 968.503'te sınıflayın

.504 2 Büyük Trek ve Orange Nehri Egemenliğinin olduğu dönemler,
1835-1854

.504 5 Orange Bağımsız Devleti dönemi, 1854-1899

.504 8 Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı dönemi, 1899-1902

.504 9 Orange nehri Sömürgesi olduğu dönem, 1902-1910

.505-.506 Birlik ve cumhuriyet dönemleri, 1910-
Temel numara olan 968.50'ye, 968.05-968.06'da 968.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin James Barry Munnik Hertzog'un 
başbakanlık dönemi 968.5054

.7 *Ümit burnu

.702 1488'e kadar eski tarih

.703 Keşif ve yerleşme dönemi, 1488-1814

.703 1 1488-1652

.703 2 Hollanda denetimindeki dönem, 1652-1795
1780-1795 [c5Â:ı 968.7033] dahil
Batavyan Cumhuriyeti'nin denetimindeki dönemi 968.7033'te 
sınıflayın

.703 3 1795-1806
İngiliz istilası, 1795-1803, Batavyan Cumhuriyetince denetlendiği, 
1803-1806, dönemleri içerir
1780-1795 968.7032'ye, 1806-1814 968.7042'ye alındı 
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.704 1806-1910

.704 2 İngiliz denetimi dönemi, 1806-1854
1806-1814 [eski 968.7033], Büyük Trek dönemi dahil 
1795-1803, İngiliz istilası dönemini 968.7033'te sınıflayın 

.704 5 Özerk hükümet dönemi, 1854-1899

.704 8 Güney Afrika (İkinci Anglo-Boer) Savaşı dönemi, 1899-1902

.704 9 1902-1910

.705-.706 Birlik ve cumhuriyet, 1910-
Temel numara olan 968.70'e, 968.05-968.06'da 968.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Jan Christiaan Smuts'un birinci 
başbakanlığı 968.7053

.8 *Botswana, Lesotho, Swaziland [tümü eski 968.1], Namibia

.801-.803 Tarihi dönemler
Temel numara olan 968.80'e, 960.1-960.3'te 960'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin 20.yüzyıl 968.803
1990’a kadar Namibia'nm tarihi dönemleri 968.8101-968.8103'e alındı

.81 ^Namibia

.810 1 

.8102 

.810 3 

.8104 

.83 

.830 1 

.830 2

.830 3

.85 

.850 1 

.850 2

.850 3 

.850 31

.850 32

968.810 1-968.810 3 1990’a kadar Namibia’nm tarihi dönemleri 
[^5/:/968.801-968.803]

Kapsamlı eserleri 968.8l’de sınıflayın 
1884'e kadar eski tarih 
Alman dönemi, 1884-1915 
Güney Afrika dönemi, 1915-1990 
1990- 

*Botswana
1885'e kadar eski tarih 
Bechuanaland dönemi, 1885-1966 

İngiliz dönemini burada sınıflayın 
1966-

Seretse Khama yönetimi dahil, 1966-1980
* Lesotho

1868'e kadar eski tarih 
Basutoland dönemi, 1868-1966

İngiliz dönemini burada sınıflayın 
1966-

II. Moshoeshoe’nin hükümdarlığı, 1966-1990
Leabua Jonathan'ın başbakanlığını, 1966-1986, burada 
sınıflayın

1990-
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, hükümdarlıkları

.87 *Swaziland

.870 1 1840’a kadar eski tarih

.870 2 İngiliz dönemi, 1840-1968

.870 3 1968-
Il.Sobhuza, 1968-1982; III.Mswari, 1986- 
dahil

.9 *Zimbabwe, Zambia, Malawi

.901 1888'e kadar eski tarih

.902 İngiliz denetimindeki dönem, 1888-1953

.903 Rodezya ve Nyasaland ile federasyon kurduğu dönem (Orta
Afrika Federasyonu), 1953-1963

Roy Welensky'nin başbakanlığını burada sınıflayın, 1956-1963 

.904 1964

.91 *Zimbabwe

.910 1 1889'a kadar eski tarih
Changamire'nin, Monomotapas'ın Karanga krallıkları dahil 

.9102 Güney Rodezya dönemi, 1889-1953
İngiliz dönemini burada sınıflayın 

.910 3 Federasyon dönemi, 1953-1963

.9104 Rodezya dönemi, 1964-1980
lan Douglas Smith'in başbakanlık dönemini burada sınıflayın, 
1965-1979

.910 5 Zimbabwe Cumhuriyeti olduğu dönem, 1980-
Robert Gabriel Mugabe'nin başbakanlığını, 1980- , burada
sınıflayın

.94 *Zambia

.940 1 1890'a kadar eski tarih
Barotse, Bemba krallıkları dahil

.940 2 Ingiliz denetimindeki dönem, 1890-1953
Kuzeydoğu Rodezya ve kuzeybatı Rodezya eyaletleri, 1890-1911, 
dönemlerini; Kuzey Rodezya olduğu dönemi, 1911-1953, içerir

.940 3 Federasyon dönemi, 1953-1963

.940 4 Zambia Cumhuriyeti dönemi, 1964-
Kenneth D.Kaunda yönetimini burada sınıflayın, 1964

.97 *Malawi

.970 1 189l’e kadar eski tarih
Malawi krallığı dahil 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.103

.105

.970 2 Nyasaland dönemi, 1891-1953
İngiliz dönemini burada sınıflayın 

.970 3 Federasyon dönemi, 1953-1963

.970 4 H.Kamuzu Banda yönetimi, 1964

969 tGüney Hint Okyanusu Adaları
.1 *Madagaskar

.101 1895'e kadar eski tarih
Betsimisaraka, Boina, Menabe, Merina krallıkları dahil

Fransız dönemi, 1895-1960 

1960-
Didier Ratsiraka yönetimi dahil, 1975-

tKomoros (Komoros Federe ve İslam Cumhuriyeti) 

tŞeysel

tChagos Adaları 

*Reunion ve Mauritius

^Reunion
1946'ya kadar eski tarih 

Fransa’nın bir bölümü olduğu dönem, 1946- 

*Mauritius
1810’a kadar eski tarih 

İngiliz yönetimindeki dönem, 1810-1968 

1968-

*İzole adalar

.4

.6

.7

.8

.81

.8102 

.8104 

.82 

.820 1 

.820 2 

.820 3 

.9
Amsterdam, Cocos (Keeling), Crozet, Kerguelen, Prens Edward, Sain 
Paul'den oluşur

*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin

t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin, ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



970 Genel Kuzey Amerika Tarihi
ÖZET

970.001-.009 Standart altbölümler
.01-.05 Tarihi dönemler

971
972
973
974

975
976
977
978
979

.001-.003 

.004

.005-.009

Kanada
Orta Amerika Meksika 
Birleşik Devletler (ABD)
Birleşik Devletler'in kuzeydoğusu (New England ve Orta Atlantik 

eyaletleri)
Birleşik Devletler’in güneydoğusu (Güney Atlantik eyaletleri)
Birleşik Devletler'in güney orta bölgesi Körfez kıyısı eyaletleri 
Birleşik Devletler'in kuzey Orta bölgesi 
Birleşik Devletler'in batısı
Birleşik Devletler’in Büyük Havza ve Pasifik Hattı bölgesi Pasifik 

Kıyısı eyaletleri

Standart altbölümler

Irksal, etnik, ulusal gruplar
Temel numara olan 970.004'e, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Kuzey Amerika'nın Kuzey Amerikalı yerli 
halklarının tarihi ve medeniyeti 970.00497

(Seçenek; Kuzey Amerika'nın Kuzey Amerikalı yerli halklarım 
970.l'de, belirli yerli halklarını 970.3’de sınıflayın)

Belirli bir yerdeki belirli yerli halklar, 930-990 altındaki tablodan 
00497 altbölümü kullanılarak, 971-979’daki yere alındı. Örneğin 
Arizona'daki Hopiler979.1004974
Avrupa'nın keşif ve fethinden önce, belirli bir yerdeki Kuzey Amerika 
yerli halklarının tarihini ve medeniyetini, 00497 notasyonunu 
kullanmaksızın yerle birlikte sınıflayın. Örneğin 1519'dan önce 
Aztekler 972.018

Bkz. Kılavuz 970.004

Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi

970.01-970.05 Tarihi dönemler 
Kapsamlı eserleri 970’de sınıflayın 

.01 1599'a kadar eski tarih

.011 1492'ye kadar en eski tarih
Kolomb öncesi iddialar dahil

Çinlilerin iddiaları için 970.012'ye; Norveçlilerin iddiaları için 
970.013'e; Gallilerin iddiaları için 970.014'e hkz.

.012 Çinlilerin iddiaları

.013 Norveçlilerin iddiaları

.014 Gallilerin iddiaları



.015

.016

.017

.018

.019

.02

.03

.04

.05

.051

.052

.053 

.053 4 

.053 5 

.053 6 

.053 7 

.053 8 

.053 9 

(.1)

(.3)

970.015-970.019 Avrupa’nın keşif ve araştırma dönemi 
Kapsamlı eserleri 970.01 ’de sınıflayın

Kolomb'un keşifleri 

İspanyol ve Portekizlilerin keşifleri 

İngilizlerin keşifleri 

Fransızların keşifleri 

Diğer ulusların keşifleri 

1600-1699 

1700-1799 

1800-1899 

1900

1900-1918
I. Dünya Savaşı dönemini burada sınıflayın, 1914-1918 

1918-1945
II. Dünya Savaşı dönemini burada sınıflayın, 1939-1945 

1945

1945-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Kuzey Amerikalı yerli halklar Kuzey Amerika Kızılderilileri
(İsteğe bağlı numara; 970.00497'yi tercih edin)
Belirli konulan 970.3-970.5'te sınıflayın

Belirli yerli halklar
(İsteğe bağlı numara; 930-990 altındaki tablodan 00497 altbölümünü 
kullanarak 971-979'u tercih edin. Örneğin Arizona'daki Hopi’ler 979.1004974
Halkın adına göre alfabetik olarak düzenleyin
Hükümetin belirli yerli halklarla ilişkilerini 970.5'te sınıflayın



(.4) Kuzey Amerika'nın belirli yerlerindeki yerli halklar
(İsteğe bağlı numara; 930-990 altındaki tablodan 00497 altbölümünü 
kullanarak 971-979'u tercih edin. Örneğin ABD'deki yerli halklar 973.0497, 
Arizona'daki yerli halklar 979.100497
Temel numara olan 970.4’e, 2.Tablo’dan 71-79 notasyonunda 7’yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin, Arizona’daki kızılderililer 970.491
Hükümetin belirli yerlerdeki ilişkilerini 970.5'te, belirli yerlerdeki belirli yerli 
halklarla ilişkilerini 970.3'te sınıflayın

(.5) Hükümetin Kuzey Amerikalı yerli halklarla ilişkileri
Tarih ve politika
(İsteğe bağlı numara; kapsarnlı eserler için 323.1197'yi; belirli bir konuyu, 
konu ile birlikte tercih edin. Örneğin Black Hawk Savaşı 973.56, Kanada'da 
devletin ilişkisi 323.1197071

> 971-979 Ülkeler ve yöreler
Belirli bir yerdeki belirli yerli halkları [eski 970.00497], 930-990 altındaki 
tablodan 00497 altbölümünü kullanarak 971-979’da, yerle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Arizona’daki Hopi’ler 979.1004974

(Seçenek: Kuzey Amerika’da belirli yerlerdeki yerli halkları 970.4’te 
sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 970’te sınıflayın

971 Kanada
ÖZET

971.01-.06 Tarihi dönemler 
.1 İngiliz Kolombiyası
.2 Prairie Eyaletleri
.3 Ontario
.4 Quebec
.5 Atlantik Eyaletleri Deniz kıyısı Eyaletleri
.6 Nova Scotia
.7 Prens Edward Adası
.8 Newfoundland ve Labrador, Saint-Pierre ve Miquelon
.9 Kuzey toprakları

ÖZET
971.01 1763’e kadar eski tarih

.02 Eski İngiliz yönetimi dönemi, 1763-1791

.03 Aşağı ve Yukarı Kanada dönemi, 1791-1841

.04 Kanada Eyaleti dönemi, 1841-1867

.05 Kanada Dominyonu dönemi, 1867-1911

.06 1911-
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.01 

.011 

.011 1 

.011 2 

.011 3 

.011 4 

.016 

.016 2 

.016 3 

.018

.018 7 

.018 8

.02

.022

971.01-971.06 Tarihi dönemler 
Kapsamlı eserleri 971’de sınıflayın

1763'e kadar eski tarih

1632'ye kadar en eski tarih
Avrupa'nın keşif ve araştırmalanndan önceki dönem 

Norveçlilerin keşifleri 

Fransızların keşifleri 

İngilizlerin keşifleri

Fransız ve İngilizlerin yayılma dönemi, 1632-1689 
Yeni Fransa Şirketi dönemi, 1632-1663 

1663-1689

Fransa ve İngiltere'nin üstünlük için mücadele dönemi, 1689-1763
1688-1697, Augsburg Birliği Savaşı; 1701-1714, İspanya Veraset 
Savaşı; 1740-1748, Avusturya Veraset Savaşı dönemleri dahil
Fransız krallık eyaleti olduğu dönemle, 1663-1763, ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
(Seçenek: Augsburg Birliği Savaşı, İspanya Veraset savaşı,
Avusturya Veraset Savaşı'nda Kuzey Amerika'nın durumunu burada 
sınıflayın; Augsburg BirliğiSavaşı için, İspanya Veraset Savaşı 
için 973.25'i, Avusturya Veraset Savaşı için 973.26'yı tercih edin)
Augsburg Birliği Savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2525'te, 
İspanya Veraset Savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2526'da, 
Avusturya Veraset savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2532'de; 
Kuzey Amerikanın durumunu Augsburg Birliği Savaşı, İspanya 
Veraset Savaşı'nda 973.25'te, Avusturya Veraset Savaşı'nda 973.26'da 
sınıflayın

1663-1689 için 971.0163'e bkz.

Akadianların sürülmesi, 1755

Yedi Yıl Savaşı dönemi, 1756-1763
(Seçenek: Yedi Yıl Savaşı'nda Kuzey Amerika'nın durumunu 
burada sınıflayın; 973.26'yı tercih edin)
Yedi yıl Savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2534'te, Kuzey 
Amerika'nın durumunu 973.26'da sınıflayın

Eski İngiliz yönetimi dönemi, 1763-1791

1763-1774
1774 Quebec Yasası dahil
(Seçenek: Pontiac suikastini burada sınıflayın, 1763-1764; 973.27'yi 
tercih edin)



.024 Amerikan Devrimi dönemi, 1774-1783
ABD'den Loyalistlerin yerleşmesi dahil, 1774-1789 
Loyalistlerin 1783-1789'daki yerleşmesini 971.028'de sınıflayın

.028 1783-1791
Anayasal Kanun’u burada sınıflayın, 1791

.03 Aşağı ve Yukarı Kanada dönemi, 1791-1841

.032 1791-1812

.034 1812 Savaşı dönemi, 1812-1814
(Seçenek: 1812 Savaşı'nı burada sınıflayın; 973.52'yi tercih edin)

.036 1814-1837

.038 1837-1838 isyanları dönemi
Yukarı Kanada Compact ailesi. Aşağı Kanada Chateau Clique ailesi 
dahil

.039 1838-1841
Durham'm görevlendirilmesi ve raporunu, 1838-1839; Birlik 
Yasası'nı, 1840, burada sınıflayın

.04 Kanada Eyaleti dönemi, 1841-1867

.042 1841-1864

.048 Fenian faaliyetleri dönemi, 1866-1871

.049 Konfederasyon dönemi, 1864-1867
Charlottetown ve Quebec Konferansları, 1864; İngiliz Kuzey 
Amerika Yasası, 1867, dahil

Fenian faaliyetleri için 971.048’e bkz.

.05 Kanada Dominyonu dönemi, 1867
1911- İçin971.06'yabkz.

.051 Sir John A. Macdonald'ın birinci başbakanlığı, 1867-1873
Riel'in ilk (Kızıl Nehir) isyanı dahil, 1869-1870 
Fenian'ın 1867-187l'deki faaliyetlerini 971.048'de sınıflayın 

.052 Alexander Mackenzie'nin başbakanlığı, 1873-1878

.054 Sir John A. Macdonald'ın ikinci başbakanlığı, 1878-1891
Riel'in ikinci (Kuzeybatı) isyanı dahil, 1885

.055 1891-1896
Sir John J.C. Abbott'ın başbakanlığı, 1891-1892; Sir John Sparrow 
Thompson'un başbakanlığı, 1892-1894; Sir Mackenzie Bowell'in 
başbakanlığı, 1894-1896; Sir Charles Tupper'in başbakanlığı, 1896, 
dahil

.056 Sir Wilfrid Laurier'in başbakanlığı 1896-1911



.06 

.061 

.061 2 

.061 3 

.062 

.062 2

.062 3 

.063 

.063 2 

.063 3 

.064 

.064 2 

.064 3 

.064 4 

.064 5 

.064 6

.064 7

1911

1911-1921

Sir Robert Laird Borden'in başbakanlığı, 1911-1920 

Arthur Meighen'in birinci başbakanlığı, 1920-1921 

1921-1935

William Lyon Mackenzie King'in birinci ve ikinci başbakanlığı, 
1921-1930
Arthur Meighen'in'in ikinci başbakanlığı dahil, 1926 

Richard Bedford Bennett'in başbakanlığı, 1930-1935 

1935-1957

William Lyon Mackenzie king'in üçüncü başbakanlığı, 1935-1948 

Louis Stephen Saint-Laurent'in başbakanlığı, 1948-1957 

1957-

John G.Diefenbaker'm başbakanlığı, 1957-1963 

Lester B.Pearson'un başbakanlığı, 1963-1968 

Pierre Elliott Trudeau'nun birinci başbakanlığı, 1968-1979 

Joe (Charles Joseph) clark'ın başbakanlığı, 1979-1980 

Pierre Elliott Trudeau'nun ikinci başbakanlığı, 1980-1984 
John Tumer'ın başbakanlığı dahil, 1984 

Brian Mulroney'in başbakanlığı, 1984-

> 971.1-971.9 Belirli eyaletler ve topraklar
Kapsamlı eserleri 971’de sınıflayın

.1 *İngiliz Kolombiyası

.101 1790'a kadar eski tarih

.102 Yerleşme ve koloni dönemi, 1790-1871
Yeni Kaledonya kolonisi dahil

. 103 Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1871
1945- için971.04'ehkz.

.104 1945

.2 *Prairie Eyaletleri

.201 1869'a kadar eski tarih
Rupert topraklan dahil 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.202

.203

.23

.27

.3

.301

.302

.303

.304

.4

.401 

.401 2

.401 4 

.402

.403

.404

.5

.501

.502

.503

.504

1869-1945
1945-

*Alberta
Temel numara olan 971.23'e, 971.201-971.203'te, 971.2'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Kanada Eyaletinin kuruluşu, 190X 971.2302

^Saskatchewan
Temel numara olan 971.24'e, 971.201-971.203'te, 971.2'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Kanada Eyaletinin kuruluşu, 1905, 971.2402

* Manitoba
Temel numara olan 971.27'ye, 971.201-971.203'te, 971.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Kanada Eyaletinin kuruluşu, 1905, 971.2702

*Ontario
1791'e kadar eski tarih
Yukarı Kanada ve Birlik Yasası dönemi, 1791-1867 
Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1867

1945- için 971 J04'ehkz.
1945-

*Quebec
1763'e kadar eski tarih

1608'e kadar en eski tarih
Jacques Cartier'nin keşifleri dönemi dahil, 1534-1535 

Fransız dönemi, 1608-1763 
İngiliz dönemi, 1763-1867

Aşağı Kanada dönemi dahil, 1791-1841 
Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1867

1945- için 971.404'e hkz.
1945-

*Atlantik Eyaletleri Deniz Kıyısı Eyaletleri
Nova Scotia için 971.6'ya; Prens Edward Adası için 971.7'ye; 
Newfoundland ve Labrador için 971.8'e hkz.

971.501-971.504 Atlantik eyaletlerinin. Deniz kıyısı eyaletlerinin tarihi 
dönemleri

New Brunswick’in tarihi dönemleri 971.5101-971.5104’e alındı 
Kapsamlı eserleri 971.5’de sınıflayın 
1763’e kadar eski tarih 
İngiliz sömürgeleri dönemi, 1763-1867 
Kanada Eyaletleri dönemi, 1867

1945 sonrası için, 971.504'e hkz.
1945-



.51

.510 1 

.510 2 

.510 3

.5104

.6

.601

.602

.603

.604

.7

.701

.702

.703

.704

.8

.801 

.802 

.803 

.804 

.82 

.820 1 

.820 2

.820 3

New Brunswick

971.510 1-971.510 4 New Brunswick’in tarihi dönemleri [c5Â:/971.501-971.504] 
Kapsamlı eserleri 971.5l’de sınıflayın 

1784'e kadar eski tarih 

Ayrı eyalet olduğu dönem, 1784-1867 

Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1867
1945- için 971.5104'e hkz.

1945-

*Nova Scotia

1763'e kadar eski tarih 
Acadia dahil

İngiliz Kolonisi olduğu dönem, 1763-1867

Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1867
1945- için971.604'ebkz.

1945-

*Prens Edward Adası

1769'a kadar eski tarih

Ayrı eyalet olduğu dönem, 1769-1873

Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1873
1945- için 971.704'e hkz.

1945-

*Newfoundland ve Labrador, Saint-Pierre ve Miquelon

1855'e kadar eski tarih 

1855-1934

Parlamenter hükümetin askıya alındığı dönem, 1934-1949 

Kanada Eyaleti olduğu dönem, 1949- 

*Labrador

1763'e kadar eski tarih

Aşağı Kanada (Quebec) ve Newfoundland tarafından talep edildiği 
dönem, 1763-1927

Newfoundland'in bağımsız olduğu dönem, 1927-1949
*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.820 4 Newfoundland'in parçası olduğu dönem, 1949

.88 tSaint Pierre ve Miquelon

.9 *Kuzey toprakları
Temel numara olan 971.9'a, 971.201-971.203'te 971.2'yi izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin 1945- 971.903

972 Orta Amerika
ÖZET

Meksika

972.000 l-.OOO 9 Orta Amerika’nın standart altbölümleri
.001-.009
.01-.08
.8
.9

.000 l-.OOO 9

.001-.009

Meksika’nın standart altbölümleri 
Meksika’nın taribi dönemleri 

Orta Amerika
Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda

Orta Amerika’nın standart altbölümleri 
930-990'da belirtildiği gibi

Meksika'nın standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

.01

.016

.017

.018

.03

.04

.05

972.01-972.08 Meksika’nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 972’de sınıflayın

1519'a kadar eski tarih

Klasik dönem, yaklaşık 100-yaklaşık 900 

Yaklaşık 900-1325
Toltec imparatorluğu dönemini burada sınıflayın, yaklaşık 900- 
yaklaşık 1200

Aztek dönemi, 1325-1519 
1516-1519 [eski 912.02] dahil 

Fetih ve koloni dönemi, 1519-1810 
1516-1519 972.018'e alındı

Devrimci dönem ve bağımsızlık dönemi, 1810-1822 
Birinci imparatorluk ve cumhuriyet dönemleri, 1822-1845 

19.yüzyılı burada sınıflayın
19. yüzyılın burada belirtilmeyen bir dönemini, dönem ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin ikinci imparatorluk dönemi 972.07

ABD ile savaş dönemi, 1845-1848
(Seçenek: Meksika Savaşı'nı burada sınıflayın; 973.62'yi tercih edin) 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.06

.07

.08 

.081 

.081 2 

.081 4

.081 6 

.082 

.082 1 

.082 2 

.082 3 

.082 4

.082 42 

.082 43 

.082 44 

.082 5 

.082 6 

.082 7 

.082 8 

.082 9 

.083 

.083 1 

.083 2 

.083 3 

.083 4 

.083 5

Tepki ve reform dönemi, 1848-1861

Avmpa'nın müdahale dönemi, 1861-1867
İkinci imparatorluk dönemini burada sınıflayın, 1864-1867

Cumhuriyet dönemi, 1867

1867-1917 
1867-1876

Porfiriato, 1876-1910
Porfirio Dıaz yönetimlerini burada sınıflayın, 1876-1880, 
1884-1910

Meksika devrimi dönemi, 1910-1917

1917-1964
Venustiano Carranza ve Adolfo de la Huerta yönetimleri, 1917-1920

Alvaro Obregön yönetimi, 1920-1924

Plutarco Ellas Calles yönetimi, 1924-1928

Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodrigues 
yönetimi, 1928-1834

Emilio Portes Gil yönetimi, 1928-1930

Pascual Ortiz Rubio yönetimi, 1930-1932

Abelardo L. Rodriguez yönetimi, 1932-1934

Lâzaro Cardenas yönetimi, 1934-1940

Manuel Avila Camacho yönetimi, 1940-1946

Miguel Alemân yönetimi, 1946-1952

Adolfo Ruiz Cortines yönetimi, 1952-1958

Adolfo Lopez Mateos yönetimi, 1958-1964

1964-

Gustavo Diaz Ordaz yönetimi, 1964-1970 

Luis Echeverrfa Alvarez yönetimi, 1970-1976 

Jose Lopez Portillo yönetimi, 1976-1982 

Miguel de la Madrid Hurtado yönetimi, 1982-1988 

Carlos Salinas de Gortari yönetimi, 1988-

> 972.8-972.9 Orta Amerika’nın diğer bölgeleri
Kapsamlı eserleri 972’de sınıflayın 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.8 *Orta Amerika

.801 1502'ye kadar eski tarih

.802 Avrupa'nın keşif, araştırma, fetih dönemi, 1502-1535

.803 Koloni dönemi, 1535-1821

.804 1821-1899
Orta Amerika Birleşik Eyaletleri dönemi dahil, 1823-1840

.805 1900

.805 1 1900-1944

.805 2 1944-1979

.805 3 1979

.81 ^Guatemala

.810 1 1502'ye kadar eski tarih

.810 16 Mayalar dönemi, yaklaşık 300-yaklaşık 900
Orta Amerika'da Maya dönemi ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen Maya dönemi ile ilgili belirli bir özelliği, 
özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin yaklaşık 900'den 1325'e 
kadar Meksika'da Maya dönemi 972.6017

.810 2 Avrupa'nın keşif, araştırma, fetih dönemi, 1502-1524
1524-1535 972.8103'e alındı

.810 3 Koloni dönemi, 1524-1821
1524-1535 [eiltı 972.8102] dahil

.8104 1821-1871
1871-1899 972.81051'e alındı

.81042 1821-1839
Orta Amerika Birleşik Eyaletlerinin bir parçası olduğu dönemi 
burada sınıflayın, 1823-1839

.81044 1839-1871
Rafael Carrera yönetimini burada sınıflayın, 1839-1865

.8105 1871

.81051 1871-1931
1871-1899 972.8104] dahil
1931-1945 972.81052’ye alındı 

.810 52 1931-1986
1931-1945 972.81051], 1979-1986 972.81053]
dahil



.81053

.82 

.820 1 

.820 2

.820 3

.820 4

.820 5 

[.820 51]

[.820 52]

[.820 53]

.83 

.830 1 

.830 2

.830 3

.830 4

1986
1979-1986 972.81052’ye alındı

*Belize
1502'ye kadar eski tarih

İspanyolların keşfi ve kolonisi olduğu dönem, 1502-1638 
1535-1638 [^5Â:ı 972.8203] dahil 

1638-1862
1821-1862 [eski912.nOA] dahil
Ingilizlere bağımlılık dönemini burada sınıflayın, 1638-1963 
1535-1638 972.8202'ye alındı

İngiliz Kolonisi olduğu dönem için 972.8204'e hkz.

İngiliz kolonisi olduğu dönem, 1862-1963
1900-1945 [e5Â:ı 972.82051], 1945-1963 [e^/tı 972.82052] dahil 
1821-1862 972.8203'e alındı 

1964

1900-1945
972.8204'e alındı 

1945-1979
Bu numaranın 1964-1979 için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 972.8205'te sınıflayın
1945-1963 972.8204'e alındı

1979-
Numara kullanılmıyor; 972.8205'te sınıflayın

* Honduras
1502'ye kadar eski tarih

İspanyolların keşif, araştırma, fetih dönemi, 1502-1542 
1535-1542 [^5Â:/972.8303] dahil 

Koloni dönemi, 1542-1821
1535-1542 972.8302'ye alındı 

1821-1838
Orta Amerika Birleşik Eyaletlerinin bir parçası olduğu dönemi 
burada sınıflayın, 1823-1838
1838-1899 972.8305l'e alındı 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.830 5 1838

.830 51 1838-1924
1838-1899 [^5Â:/972.8304] dahil 
1924-1945 972.83052'ye alındı 

.830 52 1924-1978
1924-1945 972.83051] dahil

.830 53 1978

.84 *E1 Salvador

.840 1 1524'e kadar eski tarih
1502-1524 [eski 972.8402] dahil

.840 2 îspanyollann keşif, araştırma, fetih dönemi, 1524-1542
1535-1542 972.8403] dahil
1502-1524 972.840l’e alındı

.840 3 Koloni dönemi, 1542-1821
1535-1542 972.8402'ye alındı

.840 4 1821-1859
1859-1899 972.8405l'e alındı

.840 42 1821-1839
Orta Amerika Birleşik Eyaletlerinin bir parçası olduğu dönemi 
burada sınıflayın, 1823-1839

.840 44 1839-1859

.840 5 1859

.840 51 1859-1931
1859-1899 972.8404] dahil
1931-1945 972.84052'ye alındı 

.840 52 1931-1979
1931-1945 972.84051] dahil

.840 53 1979

.85 ^Nikaragua

.850 1 1502'ye kadar eski tarih

.850 2 İspanyolların keşif, araştırma, fetih dönemi, 1502-1527
1527-1535 972.8503’e alındı 

.850 3 Koloni dönemi, 1527-1821
1527-1535 [e5Â:/972.8502] dahil

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.850 4

.850 42

.850 44 

.850 5 

.850 51

.850 52

.850 53 

.86 

.860 1 

.860 2

.860 3

.860 4 

.860 42

.860 44

.860 5 

[.860 51]

[.860 52]

[.860 53]

1821-1893
1893-1899 972.8505l'e alındı 

1821-1838
Orta Amerika Birleşik Eyaletlerinin bir parçası olduğu dönemi 
burada sınıflayın, 1823-1838

1838-1893

1893

1893-1934
1893-1899 [eski 912.S504] dahil
ABD'nin müdahaleleri dönemini burada sınıflayın, 1909-1933 
1934-1945 972.85052'ye alındı 

1934-1979
1934-1945 [^s/ti 972.85051] dahil 

1979-

*Kosta Rika

1502'ye kadar eski tarih

İspanyolların keşif, araştınna, fetih dönemi, 1502-1560 
1535-1560 [eski 972M03] dahil 

Koloni dönemi, 1560-1821
1535-1560 972.8602'ye alındı 

1821-1948 

1821-1838
Orta Amerika Birleşik Eyaletlerinin bir parçası olduğu dönemi 
burada sınıflayın, 1823-1838

1838-1948
1900-1945 [e^Â:ı 972.86051], 1945-1948 [e^/tı 972.86052] 
dahil

1948

1900-1945
972.86044'e alındı 

1945-1979
Bu numaranın 1948-1979 için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 972.8605'te sınıflayın
1945-1948 972.86044'e alındı

1979-
Numara kullanılmıyor; 972.8605'te sınıflayın

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.87 *Panama

.870 1 1514'e kadar eski tarih
1514-1550 972.8702'ye alındı 

.870 11 150l'e kadar eski tarih

.870 12 İspanyolların keşif, araştırma, fetih dönemi, 1501-1514

.870 2 Koloni dönemi, 1514-1821
1514-1550 [eski 972.8701]; Viceroyalty New Granada'nm bir 
parçası olduğu dönem, 1739-1810, dahil

.870 3 Gran Kolombiya'nın bir parçası olduğu dönem, 1821-1903

[.870 4] 1903-1904
972.8705l'e alındı 

.870 5 1903

.870 51 1903-1977
1903-1904 972.8704], 1945-1977 972.87052] dahil

[.870 52] 1945-1977
972.8705l'e alındı 

.870 53 1977

.9 *Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
Karaib bölgesini burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen Karaib bölgesinin belirli bir parçasını, parça ile biıükte 
sınıflayın. Örneğin Venezuela 987

.901 1492'ye kadar eski tarih

.902 Avrupa'nın keşif ve eski koloni dönemi, 1492-1608

.903 1608-1801

.904 1801-1902

.905 1902

.905 1 1902-1945

.905 2 1945

.91 *Küba

.910 1 1492'ye kadar eski tarih

.9102 Avrupanm keşif, araştırma, fetih dönemi, 1492-1514

.910 3 1514-1763

.9104 1763-1810



.910 5

.910 6

.91061 

.910 62 

.910 63 

.910 64 

.92

1810-1899
İspanyol-Amerikan Savaşı için 973.89'a hkz.

1899-
Cumhuriyet dönemini burada sınıflayın, 1902- 

Amerikan askeri işgal dönemi, 1899-1902

1902-1933 

1933-1958

Fidel Castro dönemi, 1959-

Jamaika ve Cayman adaları

> 972.920 1-972.920 6 Jamaika’nın tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 972.92’de sınıflayın 

.920 1 1494'e kadar eski tarih

.920 2 1494-1607

.920 3 1607-1832

.920 31 İspanyol yönetiminin son dönemi, 1607-1655

.920 32 1655-1692
Büyük Deprem dahil, 1692

.920 33 1692-1782

.920 34 1782-1832
Köleliğe karşı mücadeleyi ve azat etmeyi burada sınıflayın 

.920 4 1832-1904
19. yüzyılı burada sınıflayın 
1801-1832'yi 972.92034'te sınıflayın

.920 5 1904-1962
20. yüzyılı burada sınıflayın
1901-1904’ü 972.9204'te, 1962- 'yi 972.9206'da sınıflayın 

.920 6 Bağımsızlık dönemi, 1962

.921 t Cayman adaları

.93 *Dominik Cumhuriyeti

.930 1 1492'ye kadar eski tarih

.930 2 Avrupa'nın keşif ve eski koloni dönemi, 1492-1608

.930 3 1608-1801
*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.9304 1801-1902

.9305 1902

.930 52 1902-1930

.93053 Rafael Leonidas Trujillo Molina dönemi, 1930-1961

.93054 1961

.94 *Haiti

.940 1 1492'ye kadar eski tarih

.940 2 İspanyol yönetimi dönemi, 1492-1625

.940 3 Fransız kolonisi olduğu dönem, 1625-1804

.940 4 1804-1915

.940 5 Amerikan işgali dönemi, 1915-1934

.940 5 1934-1957

.940 7 1957

.940 72 François Duvalier ve Jean-Claude Duvalier dönemleri, 1957-1986

.940 73 1986

.95 *Porto-Rico

.950 1 1493'e kadar eski tarih

.950 2 Avrupa'nın keşif ve eski koloni dönemi, 1493-1602

.950 3 1602-1804

.950 4 1804-1899

.950 5 1900

.950 52 1900-1952

.950 53 İngiliz Milletler Topluluğu dönemi, 1952

.96 tBahama Adaları

.97 tLeeward Adaları

Dominika için 972.984l'e bkz. 

t Virgin Adaları

t Anguilla ve Saint Christopher-Nevis 
t Antigua ve Barbuda 

t Montserrat 
t Guadeloupe

tLeeward Netherlands Adaları 
*930-990’ca belirtildiği gibi ekleyin

.972

.973

.974

.975

.976

.977



.98 tWindward ve diğer güney adaları

.981 t Barbados

.982 t Martinique

.983 *Trinidad ve Tobago

.983 01 1498'e kadar eski tarih

.983 02 İspanyol dönemi, 1498-1797

.983 03 İngiliz dönemi, 1797-1962

.983 04 Bağımsızlık dönemi, 1962

.984 tWindward adaları

.984 1 tDominika

.984 3 tSaint Lucia

.984 4 tSaint Vincent ve Grenadines
Carriacou için 972.9845’e bkz.

.984 5 tGrenada ve Carriacou

.986 t Netherlands adaları
Leeward Netherlands adaları için 972.977’ye bkz.

.99 tBermuda

973 Birleşik Devletler (ABD)
Belirli eyaletler için 974-979’a bkz.

ÖZET
973.01-.09 Standart altbölümler

.1 1607’ye kadar eski tarih

.2 Koloni dönemi, 1607-1775
,3 Devrim ve Konfederasyon dönemleri, 1775-1789
.4 Anayasal dönem, 1789-1809
.5 1809-1845
.6 1845-1861
.7 Abraham Lincoln yönetimi, 1861-1865 İç Savaş
.8 Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901
.9 1901

.01-.09 Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi
(Eğer 2.Tablo'dan 734-739 isteğe bağlı notasyonu tercih edilmişse, tarihi 
dönemler için 973.01-973.09'u, standart altbölümler için 973.001- 
973.009'u kullanın)

.1 1607'ye kadar eski tarih
Temel numara olan 973.l'e, 970.011-970.019'da 970.01'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Fransızların araştırmaları 973.18

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin
t930-990’da belirtildiği gibi ekleyin; ancak, tarihi dönemleri eklemeyin



.21

.22

.23

.24

.25

.27

.3

.308

.309 2

Koloni dönemi, 1607-1775

973.21-973.22 îlk yerleşme dönemi, 1607-1643
Kapsamlı eserleri 973.21’de; AvrupalIların belirli yerleşmelerini, yerleşme ik 
birlikte 974-975’te sınıflayın. Örneğin Jamestown yerleşmesi 975.5425101

Virginia yerleşmesi dönemi, 1607-1620

Diğer eski yerleşmelerin dönemi, 1620-1643 
Pequot Savaşı dahil, 1636-1638

1643-1664

1664-1689
Kral Philip'in Savaşı dahil, 1675-1676

1689-1732
Kral William'm Savaşı (Augsburg Birliği Savaşında Kuzey 
Amerika'nın durumu), 1688-1697; Kraliçe Anne'nin Savaşı (İspanya 
Veraset Savaşı'nda Kuzey Amerika’nın durumu), 1701-1714, dahil 

(Seçenek: Kral William'm Savaşı, Kraliçe Anne'nin Savaşı'nm Kuzey 
Amerika açısından durumunu 971.018'de sınıflayın)

Augsburg Birliği ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2525'te, İspanya 
Veraset S^avaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2526'da sınıflayın

İngiliz yönetiminin genişleme dönemi, 1732-1763
Kral George'un Savaşı (Avusturya Veraset Savaşı'nda Kuzey Amerika’nn 
durumu), 1740-1748; Fransızlarla Kızılderililerin savaşı (Yedi Yıl 
Savaşlannda Kuzey Amerika’nın durumu), 1756-1763, dahil

(Seçenek: Avusturya Veraset Savaşı'nda Kuzey Amerika'nın durumum 
971.018'de, Yedi Yıl Savaşında 971.0188'de sınıflayın)

Avustuıya Veraset savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2532'de, Yedi Yİ 
Savaşı ile ilgili kapsamlı eserleri 940.2534'de sınıflayın

Koloni döneminin sonu, 1763-1775
Pontiac Suikastı dahil, 1763-1764

(Seçenek: Pontiac Suikastını 971.022'de sınıflayın)
Amerikan Devriminin nedeni olarak 1763-1775 olaylarını 973.31 l'de 
sınıflayın

Devrim ve Konfederasyon dönemleri, 1775-1789

1775-1789 döneminde insan türleri
İnsan türlerinin Devrimle ilişkisini 973.315'te sınıflayın 

Kişiler
Kişisel öyküleri 973.38'de sınıflayın



ÖZET
Sosyal, politik, ekonomik tarih 
Diplomatik tarih 
Harekâtlar 
Askeri birlikler 
Denizcilik tarihi
Kutlamalar, anma toplantıları, merasimler 
Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler 
Diğer konular

Sosyal, politik, ekonomik tarih
Diplomatik tarih için 973.32'ye hkz.

Nedenler
Damga Kanunu, 1765-1766 

Ticari baskılar
Denizcilik Kanunu, Townshend Kanunu, Gaspee yangım, 
1772

Çaya konan vergi için 973.3115'e bkz.

Birliklerin kışlalarına yerleştirilmesi ve Boston katliamı, 1770 

Vergilendirme ve temsil 

Çaya ve Boston Çay Partisi'ne vergi, 1773 

Boston limanı tahvilleri, 1774 

Kıta Kongresi

Bağımsızlık Beyannamesi, 1776 

Loyalistler (Toriler)
Loyalistlerin Kanada'ya yerleşmesini 971.024'te sınıflayın

insan türlerinin devrimle ilişkisi
Temel numara olan 973.315'e, 7.Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin doktorlar 973.31561

Sonuçlar
Barış Anlaşması için 973.317'ye hkz.

Barış Anlaşması (Versay Anlaşması), 1783 

Konfederasyon dönemi, 1783-1789

973.31
.32
.33
.34
.45
.36
.37
.38

.311 

.311 1 

.311 2

.311 3 

.311 4 

.311 5 

.311 6 

.312 

.313 

.314

.315

.316

.317

973.32-973.38 Amerikan Devrimi’nin özellikleri 
Kapsamlı eserleri 973.3’te sınıflayın



.32

.33

.331 

.331 1 

.331 2 

.332 

.333

.334

.334 1

.335

.336

.337

.338

.339

.34

.341

.342

.343

.344-345

Diplomatik tarih
Birleşik Devletler'in diğer uluslarla ilişkilerini burada sınıflayın
Temel numara olan 973.32'ye, 2.Tablo'dan 41-49 notasyonundaki —4’ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Fransa ile ilişkiler 973.324

Paris Anlaşması için 973.317'ye bkz.

Harekâtlar
Deniz harekâtları için 973.35'e hkz.

1775'deki
Lexington ve Concord Muharebeleri, 1775 

Bunker Hill Muharebesi, 1775 

3 Ocak 1776'daki, 1777'deki 

1777'deki
Princeton Muharebesini 973.332'de sınıflayın 

Valley Forge'daki kış için 973.334l'e bkz.

1778'deki
Valley Forge'daki kış, 1777-1778 

1779'daki 

1780'deki 
178 l'deki 

1782'deki 
1783'teki 

Askeri birlikler
Organizasyon, tarih, nöbet çizelgelerini, hizmet kayıtlarını burada 
sınıflayın
Askeri birliklerin harekâtlarını 973.33'te, belirli bir hizmetle görevli 
birlikleri, hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin devletin onayıyla yapılan 
korsanlık 973.35

Deniz birlikleri için 973.35’e, şeref nişanları, şehit listeleri için 
973.36’ya bkz.

İngiliz birlikleri
Piyade birlikleri için 973.342'ye, müttefik olarak Amerikan yerli 
halkları için 973.343'e bkz.

Paralı askerler

İngilizlerin müttefiki olan Amerikan yerli halkları 

Amerikan birlikleri
Temel numara olan 973.34'e, 2.Tablo’dan 74-75 notasyonunda —7'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Pennsylvania birlikleri 973.3448



.346

.347

.35

.37

.371

.372

.375

.376

.38

.381

.382

.383

.385

.386

.388

Amerikan tarafındaki yardımcı birlikler 
PolonyalI, İspanyol, İsveçliler dahil 

Fransız birlikleri için 973.347'ye bkz.

Fransız birlikleri 

Denizcilik tarihi
Harekâtları, gemileri, birlikleri burada sınıflayın 
Hükümet onayıyla yapılan korsanlık dahil

Kutlamalar, anma toplantılan, merasimler
Şeref nişanlan, şehit listeleri dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamaları, anma toplantıları, merasimleri, olayla 
birlikte sınıflayın. Örneğin Bunker Hill Muharebesi 973.3312

Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler
Esir değişimleri dahil

İngiliz hapishaneleri ve mahkum gemileri 

Amerikan hapishaneleri

Tıbbi hizmetler
Hastaneler için 973.376'ya bkz.

Hastaneler 

Diğer konular
Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler dahil
Belirli bir konuyla ilgili kişisel öyküleri, konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin tıbbi hizmetler 973.375

İhanet (devlete karşı)
Benedict Arnold'un ihaneti için 973.382 ye; Charles Lee'nin 
ihaneti için 973.383'e bkz.

Benedict Arnold'un ihaneti

Charles kee’nin ihaneti

Amerikan gizli servisi ve casusları
Gizli servis ve casuslarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

İngiliz gizli ser\'isi ve casusları için 973.386'ya bkz.

İngiliz gizli servisi ve casusları 

Propaganda



.4 Anayasal dönem, 1789-1809

.41 George Washington yönetimi, 1789-1797
Kızılderili savaşları dönemi dahil, 1790-1791 [^5it/973.42] 

ikinci dönem için 973.43'e hkz.

[.42] Kızılderili savaşları dönemi, 1790-1791
973.4l'e alındı

.43 George Washington yönetiminin ikinci dönemi, 1793-1797

.44 John Adams yönetimi, 1797-1801
Fransa ile sorunlann olduğu dönemi, 1797-1800 [eski 973.45], burada 
sınıflayın

[.45] Fransa ile sorunlar dönemi, 1797-1800
973.44'e alındı

.46 Thomas Jefferson yönetimi, 1801-1809
Tripoli Savaşı için 973.47'ye; ikinci dönem için 973.48'e hkz.

.47 Tripoli Savaşı, 1801-1805
(Seçenek: 961.023'te sınıflayın)

.48 Thomas Jefferson yönetiminin ikinci dönemi, 1805-1809

.5 1809-1845
19.yüzyılı burada sınıflayın
İç Savaş nedeni olarak 1809-1845 olaylannı 973.71 l'de; 19.yüzyılın burada 
belirtilmeyen belirli bir dönemini, dönemle birlikte sınıflayın. Örneğin İç 
Savaş 973.7

.51 James Madison yönetimi, 1809-1817
1812 Savaşı için 973.52'ye; Cezayirlilerle Savaş için 973.53'e hkz,

.52 1812 Savaşı, 1812-1815
(Seçenek: 971.034'te sınıflayın)

.520 92 Kişiler
Kişisel öyküleri 973.528'de sınıflayın

.521 Sosyal, politik, ekonomik tarih
Nedenler, sonuçlar dahil

Diplomatik tarih için 973.522'ye hkz.

.522 Diplomatik tarih
Birleşik Devletler'in diğer uluslarla ilişkileri

.523 Harekâtlar
Deniz harekâtları için 973.525 e hkz.

.523 8 Güneyde
New Orleans Muharebesi için 973.5239'a hkz.



.524 1 

.524 2

.524 4-524 7

.525

.523 9 New Orleans muharebesi, 1815

.524 Askeri birlikler
Organizasyon, tarih, nöbet çizelgeleri, hizmet kayıtlarını burada 
sınıflayın
Askeri birliklerin harekâtlarını 973.523'te, belirli bir hizmetle görevli 
birlikleri, hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin hükümetin onayıyla 
korsanlık 973.525

Deniz birlikleri için 973.525’e; şeref nişanları, şehit listeleri için 
973.526’ya hkz.

İngiliz askeri birlikleri

İngiliz müttefiki Amerikan yerli halkları

Amerikan askeri birlikleri
Temel numara olan 973.524’e, 2.Tablo’dan 74-77 notasyonunda 
—7’yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Pennsylvania birlikleri 
973.52448

Denizcilik tarihi
Harekâtları, gemileri, birlikleri burada sınıflayın
Hükümetin onayıyla yapılan korsanlık dahil

.525 4 Erie Gölü muharebesi, 1813

.525 6 Champlain Gölü muharebesi, 1814

.526 Kutlamalar, anma toplantıları, merasimleri
Şeref nişanlan, şehit listeleri dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamalan, anma toplantıları, merasimleri 
olayla birlikte sınıflayın. Örneğin Erie Gölü Muharebesi 973.5254

.527 Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler
Esirlerin değişimi dahil

.527 5 Tıbbi hizmetler
Hastaneler dahil

.528 Diğer konular
Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler dahil
Belirli bir konudaki kişisel öyküleri, konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin tıbbi hizmetlerle ilgili 973.5275

.528 5 Gizli servis ve casuslar

.53 Cezayirlilerle Savaş, 1815
(Seçenek: 961.023'te sınıflayın)

.54 James Monroe yönetimi, 1817-1825
1818 Birinci Seminole Savaşı; 1820 Missouri Uzlaşması dahil

.55 John Quincy Adams yönetimi, 1825-1829



.56 Andrew Jackson yönetimi, 1829-1837
Kara Hawk Savaşı dahil, 1832

(Seçenek: Kara Hawk Savaşı'nı 970.5'te sınıflayın)

.561 iptal hareketi

.57 Martin Van Buren yönetimi, 1837-1841
İkinci Seminole Savaşı dahil, 1835-1842

.58 William Henry Harrison ve John Tyler yönetimleri, 1841-1845

.6 1845-1861
İç Savaş nedeni olarak 1845-1861 olaylannı 973.71 l'de sınıflayın

.61 James Knox Polk yönetimi, 1845-1849
Wilmot Proviso dahil, 1847

Meksika Savaşı için 973.62'ye bkz.

.62 Meksika Savaşı, 1845-1848
(Seçenek: 972.05'te sınıflayın)

.620 2 Kişiler
Kişisel öyküleri 973.628'de sınıflayın

.621 Sosyal, politik, ekonomik tarih
Nedenler, sonuçlar dahil

Diplomatik tarih için 973.622'ye bkz.

.622 Diplomatik tarih
Birleşik Devletlerin diğer uluslarla ilişkileri

.623 Harekâtlar
Denizharekâtlan için 973.625'e bkz.

.624 Askeri birlikler
Organizasyon, tarih, nöbet çizelgeleri, hizmet kayıtları dahil
Askeri birliklerin harekâtlarını 973.623'te, belirli bir hizmetle görevli 
birlikleri, hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin deniz harekâtları 
973.625

Donanma birlikleri için 973.625'e; şeref nişanları, şehit listeleri 
için 973.626'ya bkz.

.625 Denizcilik tarihi
Harekâtlar, gemiler, birlikler

.626 Kutlamalar, anma toplantıları, merasimler
Şeref nişanlan, şehit listeleri dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamaları, anma toplantılarını, merasimleri, 
olayla birlikte sınıflayın. Örneğin Chapultepec'in yakalanması 
973.623



.627 

.627 5

.628

.63

.64

.66

.68

.7
[.708] 

.709 2

973.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78

.71

.711

.711 2 

.711 3

.711 4 

.711 5

Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler 
Tıbbi hizmetler 

Hastaneler dahil 
Diğer konular

Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler, konvansiyonel olmayan 
savaş, propaganda dahil
Belirli bir konudaki kişisel öyküleri, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin savaş esiri kamplarıyla ilgili 973.627

Zachary Taylor yönetimi, 1849-1850
Millard Fillmore yönetimi, 1850-1853

1850 Uzlaşması dahil

Franklin Pierce yönetimi, 1853-1857
James Buchanan yönetimi, 1857-1861

Dred Scott kararı için 973.7115'e; John Brown baskını için 
973.7116'ya bkz.

Abraham Lincoln yönetimi, 1861-1865 İç Savaş
İnsan türlerine göre iç savaş

Kullanmayın; 973.715'te sınıflayın 
Kişiler

Kişisel öyküleri 973.781-973.782'de sınıflayın

ÖZET
Sosyal, politik, ekonomik tarih 
Diplomatik tarih 
Harekâtlar 
Askeri birlikler 
Denizcilik tarihi
Kutlamalar, anma toplantıları, merasimler 
Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler 
Diğer konular

Sosyal, politik, ekonomik tarih
Diplomatik tarih için 973.72'ye bkz.

Nedenler
Güney ve Güney Eyaletlerinin Birlik'ten ayrılması için 973.713'e 
bkz.

Köleliğin yayılması 
Wilmot Proviso, 1847 ve uzlaşmalar

Örnek: 1820 Missouri Uzlaşması; 1850 Uzlaşması 
Köleliğin kaldırılması hareketi 
Kaçak köleler

Yeraltı demiryolu, Dred Scott kararı dahil



.711 6 1859 John Brown baskını

.712 Barışı koruma ya da canlandırma çabaları
Uzlaştırmalar için 973.7113'e bkz.

.113 Güney ve Güney eyaletlerinin birlikten ayrılması
Savaşta Amerika Konfedere Devletleri

.714 Sonuçlar
1863 Azatlık Beyannamesi; 1865 Freedmen's (Azatlı köleler) 
Bürosu'nun kuruluşu dahil
Belirli bir olayın sonucunu, olayla birlikte sınıflayın. Örneğin yenidei 
yapılanma 973.8

.715 insan türlerinin savaşla ilişkisi

.715 03-.715 87 Meslek grupları ve çeşitli gruplar
Temel nuniara olan 973.715'e, 7.Tablo'dan 03-87 notasyonum 
ekleyin. Örneğin doktorlar 97İ71561; ancak, mültecileri 
973.7159'da; Güneyli Kuzey sempatizanlarını 973.717'de, 
Kuzeyli Güney sempatizanlarını 973.718'de sınıflayın

.715 9 Mülteciler

.717 Güneyli Kuzey sempatizanlan

.718 Kuzeyli Güney sempatizanlan

.72 Diplomatik tarih

.721 Güneyin diğer uluslarla ilişkileri

.722 Kuzeyin diğer uluslarla ilişkileri

.73 Harekâtlar
Deniz harekâtları için 973.75'e hkz.

.730 1 Strateji
Felsefe ve kuram için kullanmayın; 973.73'te sınıflayın

.730 12 Kuzey tarafı

.730 13 Güney tarafı

.731 Aşamaların başlangıcı, 1861-Nisan, 1862

.732 Mayıs-Ağustos, 1862

.733 Eylül, 1862-Mayıs, 1863

.733 6 Lee'nin Maryland'i işgali, 1862

.734 Haziran-Ağustos, 1863

.734 4 Kuşatma ve Vicksburg'un düşüşü, 1863

.734 9 Gettysburg Muharebesi, 1863



.735 Eylül-Arahk, 1863

.735 9 Chattanooga seferberliği, 1863

.736 Ocak-Mayıs, 1864

.737 Haziran-Arahk, 1864

.737 8 Sherman'ın Denize Yürüyüşü ve Savannah seferberliği, 1864

.738 1865

.74 Askeri birlikler
Organizasyon, tarih, nöbet çizelgeleri, hizmet kayıtlanm burada sınıflayın
Askeri birliklerin operasyonlarını 973.73'te, belirli bir hizmetle görevli 
birlikleri, hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin hükümet onayıyla korsanlık 
yapma 973.75

Deniz birlikleri için 973.75'e; şeref nişanları, şehit listeleri için 
973.76’ya hkz.

.741 Kuzeyli birlikler
Eyalet birlikleri için 973.744-973.749'a bkz.

.741 5 Kara (üniformalı) birlikler

.742 Güneyli birlikler
Eyalet birlikleri için 973.744-973.749'a bkz.

.744-.749 Eyalet birlikleri
Temel numara olan 973.74'e, 2.Tablo'dan 74-79 notasyonunda —7'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Ohio Süvari birlikleri 973.7471

.75 Denizcilik tarihi
Harekâtlar, hükümet onayıyla korsanlık yapma, denizden kuşatma dahil

.752 Monitor ve Merrimac muharebeleri, 1862

.754 Kearsarge ve Alabama muharebeleri, 1864

.757 Güney donanması
Gemiler ve birlikler

.758 Kuzey donanması
Gemiler ve birlikler

.76 Kutlamalar, anma toplantıları, merasimler
Şeref nişanları, şehit listeleri dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamaları, anma toplantılarını, merasimleri olayla 
birlikte sınıflayın. Örneğin Antietam muharebeleri, 973.7336

.77 Savaş esiri kampları; tıbbi ve sosyal hizmetler
Esirlerin değişimi dahil

.771 Güneyin savaş esiri kampları



nil

.775

.776

.777

.778

.78

.781

.782

.783

.784

.785

.786

.788

.8

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

Kuzeyin savaş esiri kampları

Tıbbi hizmetler
Hastaneler için 973.776'ya hkz.

Hastaneler 

Refah hizmeti
Birleşik Devletler Sağlık Komisyonu dahil 

Dini yaşam ve vaizlik hizmetleri 

Diğer konular

973.781-973.782 Kişisel öyküler
Kapsamlı eserleri 973.78’de; belirli bir konu hakkmdaki kişisel öyküleri konu 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin savaş esiri kamplanyla ilgili olanlar 973.77

Kuzey tarafından tek tek kişilerin kişisel öyküleri

Güney tarafından tek tek kişilerin kişisel öyküleri

Kuzey tarafında askeri yaşam ve âdetler
Askeri yaşam ve âdetlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Güney tarafındaki askeri yaşam ve âdetler için 973.784'e 
bkz.

Güney tarafında askeri yaşam ve âdetler

Kuzey gizli servisi ve casusları
Gizli servis ve casuslarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Güneyin gizli servis ve casusları için 973.786'ya bkz.

Güney gizli servis ve casusları 

Propaganda

Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901

Andrew Johnson yönetimi, 1865-1869

Ulysses Simpson Grant yönetimi, 1869-1877

Rutherford Birchard Hayes yönetimi, 1877-1881

James Abram Garfield ve Chester Alan Arthur yönetimleri,
1881-1885

Grover Cleveland'in birinci yönetimi, 1885-1889 

Benjamin Harrison yönetimi, 1889-1893 

Grover Cleveland'in ikinci yönetimi, 1893-1897



.88 William McKinley yönetimi, 1897-1901
Ispanyol-Amerikan Savaşı için 973.89'a hkz.

.89 Îspanyol-Amerikan Savaşı, 1898
(Seçenek: 946.074'te sınıflayın)

.890 92 Kişiler
Kişisel öyküleri 973.898'de sınıflayın

.891 Sosyal, politik, ekonomik tarih
Nedenler, sonuçlar dahil

Diplomatik tarih için 973.892'ye hkz.

.892 Diplomatik tarih
Birleşik Devletler'in diğer uluslarla ilişkileri

.893 Harekâtlar
Deniz operasyonları için 973.895'e hkz.

.893 3 Küba seferberliği, 1898

.893 5 Porto Riko seferberliği, 1898

.893 7 Filipin seferberliği, 1898

.894 Askeri birlikler
Organizasyon, tarih, nöbet çizelgeleri, hizmet kayıtlarını burada 
sınıflayın
Askeri birliklerin operasyonlannı 973.893'te, belirli bir hizmetle 
görevli birlikleri, hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin deniz 
opıerasyonlan 973.895

Deniz birlikleri için 973.895'e; şeref nişanları, şehit listeleri için 
973.896'ya hkz.

.895 Denizcilik tarihi
Harekâtları, gemileri, birlikleri burada sınıflayın

.896 Kutlamalar, anma toplantıları, merasimleri
Şeref nişanları, şehit listeleri dahil
Belirli bir olayla ilgili kutlamaları, anma toplantılarını, merasimleri, 
olayla birlikte sınıflayın. Örneğin, Manila Sahili Muharebesi 973.895

.897 Savaş esirleri kampları; sağlık ve sosyal hizmetler

.897 5 Tıbbi hizmetler
Hastaneler dahil

.898 Diğer konular
Kişisel öyküler, askeri yaşam ve âdetler, konvansiyonel olmayan 
savaş, propaganda dahil
Belirli bir konudaki kişisel öyküleri, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin savaş esirleri kamplarıyla ilgili olanlar 973.897



.9

.91

.911

.912

.913

.914

.915

.916

.917

.918

.92

.921

.922

.923

.924

.925

.926

.927

.928

1901
1901-1953

Theodore Roosevelt yönetimi, 1901-1909 
William Howard Taft yönetimi, 1909-1913 
Woodrow Wilson yönetimi, 1913-1921 
Warren Gamaliel Harding yönetimi, 1921-1923 

Calvin Coolidge yönetimi, 1923-1929 
Herbert Clark Hoover yönetimi, 1929-1933 
Franklin Delano Roosevelt yönetimi, 1933-1945 
Harry S Truman yönetimi, 1945-1953 

1953-
Dwight David Eisenhower yönetimi, 1953-1961
John Fitzgerald Kennedy yönetimi, 1961-1963

Lyndon Baines Johnson yönetimi, 1963-1969
1961-1975, Vietnam Savaşı'nı burada sınıflayın

Vietnam Savaşı’nm 1961-1963 dönemini 973.922’de, 1969-1974 
dönemini 973.924'te, 1974-1975 dönemini 973.925'te sınıflayın

Richard Milhous Nixon yönetimi, 1969-1974
Gerald Rudolph Ford yönetimi, 1974-1977
Jimmy (James Earl) Carter yönetimi, 1977-1981
Ronald Reagan yönetimi, 1981-1989
George Bush yönetimi, 1989-

> 974-979 Birleşik Devletler’in belirli eyaletleri
Kapsamlı eserleri 973’te sınıflayın 

Hawaii için 996.9’a hkz.

974-975 Birleşik Devletler’in kuzeydoğu ve güneydoğusu
t ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi notasyon ekleyin:

01 1620’ye kadar eski tarih
02 Koloni dönemi, 1620-1776
03 1776-1865
04 1865
041 1865-1918
042 1918-1945
043 1945-

Kapsamlı eserleri 974’de sınıflayın



974 *tBirleşik Devletler'in kuzeydoğusu (New England ve
Orta Atlantik eyaletleri)

.1 *tMaine

.2 *tNew Hampshire

.3 *tVermont
4 *tMassachusetts

.5 *tRhode Island

.6 *tConnecticut

.7 *tNew York

.8 *tPennsyIvania

.9 *tNew Jersey

975 *tBirleşik Devletler'in güneydoğusu (Güney Atlantik
eyaletleri)

.1 *tDelaware

.2 *tMaryland

.3 Columbia (Washington) Bölgesi

.301 1799'a kadar eski tarih

.302 1800-1865

.303 1865-1933

.304 1933

.4 *tBatı Virginia

.5 *tVirginia

.6 *tKuzey Carolina

.7 *tGüney Carolina

.8 *tGeorgia

.9 *Florida

.901 1763'e kadar eski tarih

.902 İngiliz dönemi, 1763-1783

.903 İspanyol dönemi, 1783-1821

.904 ABD'ye ilhak dönemi, 1821-1845

.905 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1845-1865
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin 

tTarihi dönemleri 974-975'de belirtildiği gibi ekleyin



Dewey Onlu Sınıflama 975

.906 1865-

.906 1 1865-1918

.906 2 1918-1945

.906 3 1945-

*Birleşik Devletler'in güney orta bölgesi 
kıyısı eyaletleri

Körfez

.01 1700'e kadar eski tarih

.02 1700-1799

.03 1800-1865

.04 1865-

.041 1865-1918

.042 1918-1945

.043 1945-

.1 *AIabama

.101 1701'e kadar eski tarih

.102 Fransız dönemi, 1701-1763

.103 İngiliz dönemi, 1763-1783

.104 Ispanyol ve ABD’ye ilhak dönemleri, 1783-1817

.105 ABD'ye ilhak dönemi ve eski ABD Eyaleti olduğu dönem,
1817-1865

.106 1865-

.106 1 1865-1918

.106 2 1918-1945

.106 3 1945-

.2 *Missisippi
Temel numara olan 976.2'ye, 976.101-976.106'da 976.1'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin İngiliz dönemi 976.203

.3 ^Louisiana

.301 1718'e kadar eski tarih

.302 Fransız dönemi, 1718-1763

.303 İspanyol dönemi, 1763-1803

.304 Fransız ve ABD'ye ilhak dönemleri, 1803-1812

.305 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1812-1865

.306 1865-

.306 1 1865-1918

976



.306 2 1918-1945

.306 3 1945

.4 *Teksas
.401 1680'e kadar eski tarih
.402 İspanyol ve Fransız dönemleri, 1680-1821
.403 Meksika dönemi, 1821-1836
.404 Cumhuriyet dönemi, 1836-1846
.405 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1846-1865
.406 1865
.406 1 1865-1918
.406 2 1918-1945

.406 3 1945

.6 *OkIahoma

.601 1682'ye kadar eski tarih

.602 Fransız ve İspanyol dönemleri, 1682-1803

.603 Kızılderili topraklarının ilhak dönemi, 1803-1866

.604 ABD'ye ilhak dönemi ve eski ABD Eyaleti olduğu dönem,
1866-1907

.605 1907

.605 2 1907-1945

.605 3 1945

.7 *Arkansas

.701 1686'ya kadar eski tarih

.702 Fransız ve İspanyol dönemleri, 1686-1803

.703 ABD'ye ilhak öncesi ve eskiABD Eyaleti olduğu dönemler,
1803-1836

.704 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1836-1865

.705 1865

.705 1 1865-1918

.705 2 1918-1945

.705 3 1945

.8 *Tennessee

.801 1682'ye kadar eski tarih

.802 Fransız, İspanyol, İngiliz dönemleri, 1682-1769
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.803 Eski yerleşme ve ABD'ye ilhak dönemi, 1769-1796
Washington yöresi, Franklin devleti dahil

.80-1 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1796-1865

.805 1865-

.80f 1 1865-1918

.80.'2 1918-1945
,80f 3 1945

.9 *Kentucky

.90i 1736'ya kadar eski tarih

.90! 1736-1792
Fransız, Ingiliz, Virginia denetimindeki dönemler; Transilvanya 
kolonisi dönemi dahil

.903 Eski ABD Eyaleti olduğu dönem, 1792-1865

.90^ 1865

.90M 1865-1918

.9042 1918-1945

.904 3 1945

977 *Birleşik Devletler'in kuzey orta bölgesi
.01 1787'ye kadar eski tarih

.02 1787-1865

.03 1865

.031 1865-1918

.031 1918-1945

.03: 1945

.1 *Ohio

.101 1763'e kadar eski tarih

.102 İngiliz ve eski Birleşik Devletler dönemleri, 1763-1787

.10? ABD'ye ilhak dönemi ve ABD Eyaleti olduğu dönem, 1787-1865

.104 1865

.1041 1865-1918

.1042 1918-1945

.1043 1945-
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



^Indiana
Temel numara olan 977.2'ye, 977.101-977.104'te 977. l'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 977.203

♦Illinois
Temel numara olan 977.3'e, 977.101-977.104'te 977.Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 977.303

♦Michigan
Temel numara olan 977.4'e, 977.101-977.104'te 977. Ti izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 977.403

♦Wisconsin
Temel numara olan 977.5'e, 977.101-977.104'te 977.1'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 977.503

♦Minnesota
1660'a kadar eski tarih
Fransız dönemi, 1660-1783
ABD'ye ilhak öncesi dönem, 1783-1849
ABD'ye ilhak dönemi ve ilk ABD eyaleti olduğu dönem, 
1849-1900
1900

1900-1918
1918-1945
1945-

.6

.601

.602

.603

.604

.605 

.605 1 

.605 2 

.605 3

.7

.701

.702

.703 

.703 1 

.703 2 

.703 3

.8

.801

.802

.803

.804 

.804 1

♦Iowa
1838'e kadar eski tarih
ABD'ye ilhak dönemi ve ilk ABD eyaleti olduğu dönem, 
1838-1899
1900

1900-1918
1918-1945
1945-

♦Missouri
1750'ye kadar eski tarih 
Fransız ve İspanyol dönemleri, 1750-1803 
ABD'ye ilhak dönemi ve ilk ABD eyaleti olduğu dönem, 
1803-1899 
1900

1900-1918



.804 2 1918-1945

.804 3 1945

978 ^Birleşik Devletler'in batısı
.01 1799'a kadar eski tarih

.02 1800-1899

.03 1900

.031 1900-1918

.032 1918-1945

.033 1945

.1 *Kansas

.101 1803'e kadar eski tarih

. 102 ABD'ye ilhak dönemi, 1803-1861

. 103 ABD eyaleti olduğu dönem, 1861

.103 1 1861-1918

.103 2 1918-1945

.103 3 1945

.2 *Nebraska

.201 1854'e kadar eski tarih

.202 ABD'ye ilhak dönemi, 1854-1867

.203 ABD eyaleti olduğu dönem, 1867

.203 1 1867-1918

.203 2 1918-1945

.203 3 1945

.3 *Güney Dakota

.301 186l'e kadar eski tarih

.302 ABD'ye ilhak dönemi, 1861-1889

.303 ABD eyaleti olduğu dönem, 1889

.303 1 1889-1918

.303 2 1918-1945

.303 3 1945

.4 *Kuzey Dakota
Temel numara olan 978.4'e, 978.301-978.303'te 978.3'ü izleyen numaralan
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 978.402



.6 *Montana

.601 1864'e kadar eski tarih

.602 ABD'ye ilhak dönemi, 1864-1889

.603 ABD eyaleti olduğu dönem, 1889

.603 1 1889-1918

.603 2 1918-1945

.603 3 1945

7 *Wyoming

.701 1868'e kadar eski tarih

.702 ABD'ye ilhak dönemi, 1868-1890

.703 ABD eyaleti olduğu dönem, 1890

.703 1 1890-1918

.703 2 1918-1945

.703 3 1945

.8 *Colorado

.801 1803'e kadar eski tarih

.802 Kazanma ve ABD eyaleti olduğu dönemler, 1803-1876

.803 ABD eyaleti olduğu dönem, 1876

.803 1 1876-1918

.803 2 1918-1945

.803 3 1945

.9 *New Mexico

.901 1598'e kadar eski tarih

.902 İspanyol dönemi, 1598-1821

.903 Meksika dönemi, 1821-1848

.904 ABD'ye ilhak dönemi, 1848-1912

.905 ABD eyaleti olduğu dönem, 1912

.905 2 1912-1945

.905 3 1945-
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



979 Birleşik Devletler'in Büyük Havza ve Pasifik Hattı 
bölgesi Pasifik kıyısı eyaletleri

Temel numara olan 979'a, 978.01-978.03'te 978'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin 1900- 979.03

.1 *Arizona
Temel numara olan 979.l'e, 978.901-978.905'te 978.9'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ABD'ye ilhak dönemi 979.104

.2 *Utah

.201 1848'e kadar eski tarih

.202 ABD'ye ilhak dönemi, 1848-1896

.203 ABD eyaleti olduğu dönem, 1896

.2031 1896-1918

.203 2 1918-1945

.203 3 1945

.3 *Nevada

.301 186l'e kadar eski tarih

.302 ABD'ye ilhak dönemi ve ilk ABD eyaleti olduğu dönem,
1861-1899

.303 1900

.3031 1900-1918

.303 2 1918-1945

.303 3 1945

.4 *California

.401 1769'a kadar eski tarih

.402 İspanyol dönemi, 1769-1822

.403 Meksika dönemi, 1822-1848

.404 ABD'ye ilhak dönemi ve ilk ABD eyaleti olduğu dönem,

1848-1899

.405 1900

.4051 1900-1918

.4052 1918-1945

.405 3 1945-
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.5 *Oregon

.501 1778'e kadar eski tarih

.502 İspanyol ve İngiliz dönemleri, 1778-1819

.503 ABD'ye ilhak edilmeden önceki dönem ve ilhak dönemi,

1819-1859

.504 ABD Eyaleti olduğu dönem, 1859

.504 1 1859-1918

.504 2 1918-1945

.504 3 1945

.6 *Idaho

.601 1863'e kadar eski tarih

.602 ABD'ye ilhak dönemi, 1863-1890

.603 ABD Eyaleti olduğu dönem, 1890

.603 1 1890-1918

.603 2 1918-1945

.603 3 1945

7 *Washington

.701 1818'e kadar eski tarih

.702 İngiliz dönemi ve ABD'ye ilhaktan önceki dönem, 1818-1853

.703 ABD'ye ilhak dönemi, 1853-1889

.704 ABD Eyaleti olduğu dönem, 1889

.704 1 1889-1918

.704 2 1918-1945

.704 3 1945

.8 *Alaska

.801 1799'a kadar eski tarih

.802 Rusya dönemi, 1799-1867

.803 ABD'ye ilhak edilmeden önceki dönem, 1867-1912

.804 ABD'ye ilhak dönemi, 1912-1959

.805 ABD Eyaleti olduğu dönem, 1959-
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



980 Genel Güney Amerika tarihi
Latin Amerika'yı burada sınıflayın 

Orta Amerika için 972'ye bkz.

ÖZET
980.001-.009 Standart altbölümler

.01-.03 Tarihi dönemler
981 Brezilya
982 Arjantin
983 Şili
984 Bolivya
985 Peru
986 Kolombiya ve Ekvator
987 Venezüella
988 Güyana
989 Paraguay ve Uruguay

.00J-.003

.00^

.005-.009

Standart altbölümler 
Irksal, etnik, ulusal gruplar

Temel numara olan 980.004'e, 5-Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Güney Amerika'daki Güney Amerikalı yerli 
halklann genel tarihi ve medeniyeti 980.00498

(Seçenek; Güney Amerika'daki Güney Amerikalı yerli halklan 
980.1'de, belirli yerli halkları 980.3'te sınıflayın)

Belirli bir yerdeki belirli yerli halklar, 930-990 altındaki tablodan 
00498 altbölümü kullanılarak 981-989'daki yerlere alındı. Örneğin 
Bolivya’nın Potosi bölgesindeki Quechua’lar 984.14004983
Belirli bir yerdeki Güney Amerikalı yerli halkların İspanya öncesi 
tarihini ve uygarlığını, yerle birlikte, 00498 notasyonunu 
kullanmaksızın sınıflayın. Örneğin 1519 öncesi İnkalar 985.01

Standart altbölümler
930-990'da belirtildiği gibi

.01

.oı:

.015

.02

.03

.031

.032

980.01-980.03 Tarihi dönemler 
Kapsamlı eserleri 980’de sınıflayın 

1806'ya kadar eski tarih
1498'e kadar İspanyol öncesi dönem
Avrupa'nın keşif, araştırma, sömürgeleştirme dönemi, 1498-1806 

Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1806-1830 
1830-1899 

1830-1899
19.yüzyılı burada sınıflayın
1801-1806'yı 980.013'te, 1806-1830'u 980.02'de sınıflayın 

1900-1918



.033 1918-1949
20.yüzyıh burada sınıflayın
20.yüzyılın burada belirtilmeyen belirli bir dönemini, dönem ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin 1950-1959 980.035

.035 1950-1959

.036 1960-1969

.037 1970-1979

.038 1980-1989

.039 1990-1999

(.1) Güney Amerikalı yerli halklar (Indians)
(İsteğe bağlı numara; 980.00498'i tercih edin)
Belirli konuları 980.3-980.5'te sınıflayın

(.3) Belirli yerli halklar
(İsteğe bağlı numara; 930-990’ın altındaki tablodan 00498 altbölümünü 
kullanarak 981-989'u tercih edin. Örneğin Bolivya’nın Potosi bölgesindeki 
Quechua’lar 984.14004983)
Halklan isimlerine göre alfabetik olarak düzenleyin
Hükümetin belirli yerli halklarla ilişkilerini 980.5'te sınıflayın

(.4) Güney Amerika'nın belirli yerlerindeki yerli halklar
(İsteğe bağlı numara; 930-990’ın altındaki tablodan 00498 altbölümünü 
kullanarak 981-989'u tercih edin. Örneğin Brezilya'daki yerli halklar 
981.00498)
Temel numara olan 980.4'e, 2.Tablo'dan 81-89 notasyonunda —8'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Brezilya'daki yerli halklar 980.41
Belirli yerlerdeki hükümet ilişkilerini 980.5'te, belirli yerlerdeki belirli yerli 
halklan 980.3'te sınıflayın

(.5) Hükümetin yerli Güney Amerikalılarla ilişkileri
(İsteğe bağlı numara; kapsamlı eserler için 323.1198'i tercih edin; belirli bir 
konuyu konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin înkalann Pizarro tarafından fethi 
985.02, Şili'de devletle ilişki 323.1198083)

981-989 Ülkeler ve yöreler
Belirli bir yerdeki belirli bir yerli halkı [eski 980.00498], yerle birlikte, 
930-990’ın altındaki tablodan 00498 altbölümünü kullanarak 981-989’da 
sınıflayın. Örneğin Bolivya’nın Potasi bölgesindeki Quechua’lar 
984.14004983

(Seçenek: Güney Amerika’nın belirli yerlerindeki Güney Amerikalı yerli 
halklan 980.4’te sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 980’de sınıflayın



981 ^Brezilya
.01
.012
.013
.02
.03
.04

.05

.06

.061

.062

1533'e kadar eski tarih
1500'e kadar İspanya öncesi dönem
Avrupa'nın araştırma dönemi, 1500-1533

Miras yoluyla kalan liderlikler dönemi, 1533-1549
Sömürge dönemi, 1549-1822
İmparatorluk dönemi, 1822-1889

Paraguay Savaşı için 989.205'e bkz.

Birinci Cumhuriyet dönemi, 1889-1930
İkinci Cumhuriyet dönemi, 1930-

20.yüzyıh burada sınıflayın
1901-1930'u 981.05’te sınıflayın

Getülio Vargas dönemi, 1930-1954
Jose Finol Linhares ve Eurico Caspar Dutra yönetimleri dahil, 
1945-1951

1954-1967
Joâo Cafe Filho, Carlos Coimbra da Luz, Nereu Ramos, Juscelino 
Kubitschek, Jânio Quadros, Joâo Belchior Marques Goulart, 
Humberto de Alencar Castelo Branco yönetimlerini kapsar

.063 1967-1990
Artur da Costa e Silva, Emflio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel, 
Joâo Baptista de Oliveira Figueiredo, Jose Samey yönetimlerini 
kapsar

.064 1990-
Femando Affonso Collor de Mello yönetimini kapsar

982 ^Arjantin
.01 1516'ya kadar İspanya öncesi dönem
.02 Avrupa'nın keşif, araştırma, sömürge dönemi, 1516-1810
.022 Avrupa'nın keşif ve fetih dönemi, 1516-1580
.023 Sömürge dönemi, 1580-1810

1776-1810 La Plata Genel Valiliği dönemi için 982.024'e hkz. 

.024 La Plata Genel Valiliği dönemi, 1776-1810

.03 Bağımsızlık mücadelesi dönemi, 1810-1829

.04 1829-1861
19.yüzyılı burada sınıflayın
1801-18lO'u 982.024’te, 1810-1829'u 982.03'te, 1861-1900'ü 982.05'te 
sınıflayın

.05 1861-1910
Paraguay Savaşı için 989.205'e hkz.

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.06 1910

.061 1910-1946

.062 Juan Domingo Perön'un birinci yönetimi, 1946-1955

.063 1955-1973

.064 1973-
Juan domingo Perön'un ikinci yönetimi, 1973-1974; İzabel Perön'un 
yönetimi, 1974-1976, dahil

983 ‘Şili
.01 1535'e kadar Ispanya öncesi dönem

.02 Avrupa'nın keşif ve fetih dönemi, 1535-1560

.03 Sömürge dönemi, 1560-1810

.04 Eski Cumhuriyetler dönemi, 1810-1861
19.yüzyılı burada sınıflayın

Burada belirtilmeyen, 19.yüzyılın belirli bir dönemini, dönem ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin 1879-1883'ü 983.06l'de

1830-186] Otokratik cumhuriyet dönemi için 983.05'e bkz.

.05 Otokratik cumhuriyet dönemi, 1830-1861

.06 Daha sonraki cumhuriyetler dönemi, 1861

.061 Liberal Cumhuriyet dönemi, 1861-1891
Pasifik Savaşı dahil, 1879-1883

(Seçenek: Pasifik Savaşı'nı 984.045'te sınıflayın)

.062

.063

.064

1891 Devrimi
Parlamenter cumhuriyet dönemi, 1891-1925 
1925-1973

20.yüzyılı burada sınıflayın
1901-1925'i 983.063'te, 1973- 'ü 983.065'te sınıflayın 

.064 1 1925-1932

.064 2 1932-1946

.064 3 1946-1958

.064 4 Jorge Alessandrı Rodriguez yönetimi, 1958-1964

.064 5 Eduardo Frei Montalva yönetimi, 1964-1970

.064 6 Salvador Ailende Gossens yönetimi, 1970-1973

[.064 7] Askeri yönetim dönemi, 1973-
983.065'e alındı

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.065 Askeri yönetim dönemi, 1973- [eski 9S3.0641]

984 *Bolivya
.01 1532'ye kadar İspanya öncesi dönem

Inka yönetimi dönemi dahil

.02 Avrupa'nın keşif ve fetih dönemi, 1532-1559

.03 Sömürge dönemi, 1559-1809

.04 1809-1899

.041 Bağımsızlık mücadelesi dönemi, 1809-1825

.042 Cumhuriyetin kuruluş dönemi, 1825-1831

.044 Andres Santa Cniz yönetimi, 1831-1839
Peru-Bolivya Konfederasyonu dahil, 1836-1839

.045 1839-1883
(Seçenek: Pasifik Savaşı'nı burada sınıflayın; 983.06l’i tercih edin) 

.046 Muhafazakâr cumhuriyet dönemi, 1883-1899

.05 1899

.051 1899-1952
(Seçenek: Chaco Savaşı'nı burada sınıflayın; 989.207l'i tercih edin)

.052 1952
1952 Devrimi dahil

985 *Peru
.01 1519'a kadar İspanya öncesi dönem

Înkalann yönetimi dahil

.02 Avrupa'nın keşif ve fetih dönemi, 1519-1555
(Seçenek: Fethi 980.5'te sınıflayın)

Sömürge dönemi, 1555-1808 

Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1808-1824 

1824-1867
19.yüzyılı burada sınıflayın 
Peru-Bolivya Konfederasyonu dahil, 1836-1839

.03

.04

.05

Burada belirtilmeyen, 19.yüzyılın belirli bir dönemini, dönem ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin 1867-1883 985.061

.06 1867-



.061 1867-1883
Pasifik savaşı için 983.061’e bkz.

.062 Yeniden yapılanma dönemi, 1883-1895

.063 1895-

.063 1 1895-1933

.063 2 1933-1968

.063 3 1968-

986 ^Kolombiya ve Ekvator
.1 *Kolombiya

.101 1550'ye kadar eski tarih

.102 Sömürge dönemi, 1550-1810
Yeni Granada Genel Valiliği olduğu dönemler dahil, 1718-1724 ve 
1740-1810
Yeni Granada Genel Valiliği ile kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Yeni Granada Genel Valiliğinin bir parçası olarak Panama için 
972,8702'ye; Ekvator için 986.602'ye; Venezuela için 987.03'e 
bkz.

.103 Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1810-1819

.104 Büyük (Gran) Kolombiya dönemi, 1819-1830
Büyük Kolombiya ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Büyük Kolombiya'nın bir parçası olarak Panama için 972.8703’e; 
Ela’ator için 986.604'e; Venezuela için 987.05'e bkz.

.105 1830-1863

.105 2 Yeni Granada Cumhuriyeti dönemi, 1830-1858

.105 3 Granadine Konfederasyonu dönemi, 1858-1863

.106 Daha sonraki cumhuriyetler dönemi, 1863

.106 1 Kolombiya Birleşik Devletleri dönemi, 1863-1886

.1062 Kolombiya Cumhuriyeti dönemi, 1886
1930- için 986.1063'e bkz.

.106 3 1930-
20.yüzyılı burada sınıflayın 
1901-1930’u 986.1062'de sınıflayın 

.106 31 Liberal idare altındaki dönem, 1930-1946

.106 32 1946-



.6 *Ekvator

.601 1562'ye kadar eski tarih

.602 Sömürge dönemi, 1562-1810
Yeni Granada Genel Valiliğinin bir parçası olduğu dönem dahil, 
1740-1810

.603 Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1810-1822

.604 Büyük Kolombiya'nın bir parçası olduğu dönem, 1822-1830
Quito Cumhurbaşkanlığını burada sınıflayın 

.605 1830-1859
Cumhuriyetin kurulma dönemi dahil 

.606 1860-1895

.607 1896

.607 1896-1925

.607 1925-1948

.607 1948-1960

.607' 1960

987 * Venezüella
.01 1498'e kadar Ispanya öncesi dönem

.02 Keşif ve fetih dönemi, 1498-1528

.03 Sömürge dönemi, 1528-1810
1806-1810 [eski 987.04], Yeni Granada Genel Valiliğinin bir parçası 
olduğu dönem, 1740-1810, dahil

.04 Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1810-1821
1819-1821 [eski 987.05] dahil
1806-1810 987.03’e alındı

.05 Büyük Kolombiya'nın bir parçası olduğu dönem, 1821-1830
1819-1821 987.04’e alındı 

.06 Cumhuriyet dönemi, 1830

.061 1830-1864

.062 1864-1899
Antonio Guzman Blanco dönemini burada sınıflayın, 1870-1888

.063 1899

.063 1899-1935

.063 2 Cipriano Castro dönemi, 1899-1908
*930-990’û belirtildiği gibi ekleyin



.063 13 

.063 2 

.063 3

Juan Vicente Gomez dönemi, 1908-1935 

1935-1959 

1959-

988
.01

.02

.03

989

.1 

.2 

.3
I

.2

.201

.202

.203

.204

.205

.206 

.207 

.207 1

*Güyana
1815'e kadar eski tarih

1815-1945

1945-
20.yüzyılı burada sınıflayın 
1901-1945'i 988.02'de sınıflayın

*Guyana
*Fransız Guyanası (Guyan)
*Surinam (Suriname)

Paraguay ve Uruguay
*Paraguay

1524'e kadar Ispanya öncesi dönem 
Avrupa'nın keşif, fetih dönemi, 1524-1537 
Sömürge dönemi, 1537-1811 
Bağımsızlık mücadelesi dönemi, 1811-1814 
Diktatörlük dönemi, 1814-1870

1865-1870 Paraguay Savaşı (Üçlü Birlik Savaşı) dahil 

1870-1902 
1902

1902-1940

1933-1935 Chaco Savaşı dahil 
(Seçenek: Chaco Savaşı'nı 984.05l'de sınıflayın)

.207 2 1940-1958

.207 3 1958

.5 *Uruguay

.501 1516'ya kadar Ispanya öncesi dönem

.502 Avmpa'nın keşif ve fetih dönemi, 1516-1724

.503 Sömürge dönemi, 1724-1811

.504 Bağımsızlık için mücadele dönemi, 1811-1830
1825-1830 [eski 989.505] dahil 

*930-990’da belirtildiği gibi ekleyin



.505

[.505 5]

.506 

.506 1 

.506 2 

.506 3 

.506 4 

.506 5

Cumhuriyet dönemi, 1830
1825-1830 989.504'e alındı

1886- için 989.506'ya; Paraguay Savaşı için 989.205'e bkz. 

1830-1886
Numara kullanılmıyor; 989.505'te sınıflayın

1886
1886-1917

1917-1933

1933-1951

1951-1966

1966-

990 Dünyanın diğer bölümlerinin ve yeryı 
dışındaki dünyaların tarihi Pasifik 
Okyanusu adaları

.01-.09 Pasifik Okyanusu adalarının standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi

[991] [Kullanılmıyor]
En son 17.Basım'da kullanıldı

[992] [Kullanılmıyor]
En son 17.Basım'da kullanıldı

993 *Yeni Zelanda

UZU

.02

.021

.022

.023

993.01-993.03 Tarihi dönemler [eski 993.101-993.103]
Kapsamlı eserleri 993’te sınıflayın

1840'a kadar eski tarih
AvrupalIların yerleşmesinden önceki Maorilerin tarihi dahil

Sömürge dönemi, 1840-1908
İngiliz (Crown) sömürgesi olduğu dönem, 1840-1853 

1843-1847 Maori Savaşları dahil 

Eyalet hükümetleri dönemi, 1853-1876
Maori Savaşları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

1843-1847 Maori Savaşları için 993.021'e hkz. 

Merkezi hükümet dönemi, 1876-1908



.03 Sömürge dönemi, 1908

.031 1908-1918

.032 1918-1945

.035 1945-1969

.037 1970

.1 Belirli adalar

[.101-.103]

Bu numaranın, Yeni Zelanda ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 993'te sınıflayın

Tarihi dönemler
993.01-993.03'e alındı

[.2-.7] Melanezya
995'e alındı

994 ^Avustralya
.01

.02

.03

.031

.032

.04

.041

.042

.05

.06

.061

.062

.063

1788'e kadar eski tarih

Yerleşme ve büyüme dönemi, 1788-1851

Özerkliğin gelişme dönemi, 1851-1901

Altm'ın keşfi ve konsolidasyonu dönemi, 1851-1891 

1891-1901

İngiliz Milletler Topluluğu dönemi, 1901
1945-1966 için 994.05’e; 1966- için 994.06'ya bkz.

1901-1922

1922-1945
Robert Gordon Menzies'in birinci başbakanlık dönemi dahil, 
1939-1941

1945-1966
Robert Gordon Menzies'in ikinci başbakanlığını burada sınıflayın, 
1949-1966

1966

1966-1972

1972-1975

1976-



995 tMelanezya {eskiden 993.2-993.7]
Okyanusya'yı burada sınıflayın 
Polinezya'yı 996'da sınıflayın

Yeni Gine

> 995.1-995.7 Yeni Gine
Kapsamlı eserleri 995’te sınıflayın

.1 *Irian Jaya
Temel nuniara olan 995. Te, 959.801-959.803'de 959.8'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Sukamo yönetimi dönemi 995.1035

.3 *Papua Yeni Ginesi Yeni Gine bölgesi
Papua bölgesi için 995.4’e; Highlands bölgesi için 995.6'ya; momase 
bölgesi için 995.7'ye; Bismarck Archipelago için 995.8'e; Kuzey 
solomonların Eyaleti için 995.92'ye bkz.

.301 1884'e kadar eski tarih

.302 1884-1942

.302 . 1884-1921
Alman Yeni Ginesini burada sınıflayın

.302 2 1921-1942
Yeni Gine toprağı olduğu dönemi burada sınıflayın, 1921-1949
1942-1945'i 995.303'te, 1945-1949'u 995.304'te sınıflayın

.303 II.Dünya Savaşı dönemi, 1942-1945

.304 1945-1975
Papua ülkesini ve Yeni Gine'yi burada sınıflayın, 1949-1975 

.305 Bağımsızlık dönemi, 1975

.4 *Papuan bölgesi

.401 1884'e kadar eski tarih

.402 1884-1942

.402 1 İngiliz Yeni Ginesi dönemi, 1884-1906

.402 2 1906-1942
Papua toprağı olduğu dönemi burada sınıflayın, 1906-1949 
1942-1945'i 995.403'te, 1945-1949'u 995.404'te sınıflayın

.403 II.Dünya Savaşı dönemi, 1942-1945
*930-990'ca belirtildiği gibi ekleyin
t930-990'ca belirtildiği gibi ekleyin; ancak tarihi dönemleri eklemeyin



.404 1945-1975
Papua ve Yeni Gine topraklarının bir parçası olarak Papuan bölgesini
burada sınıflayın, 1949-1975

.405 Bağımsızlık dönemi, 1975

.6 *Highlands bölgesi
Temel nuniara olan 995.6'ya, 995.301-995.305'te 995.3'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin II. Dünya Savaşı dönemi 995.603

.7 *Momase (Kuzey kıyı) bölgesi
Temel numara olan 995.7’ye, 995.301-995.305’te 995.3’ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin II. Dünya Savaşı dönemi 995.703

.8 *Bismarck Archipelago
Temel nuniara olan 995.8'e, 995.301-995.305'te 995.3'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin II. Dünya Savaşı dönemi 995.803

.9 tMelanezya'nın diğer bölümleri

.92 *Kuzey solomonların Eyaleti
Temel numara olan 995.92'ye, 995.301-995.305'te 995.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin II. Dünya Savaşı dönemi 995.9203

.93 tSolomon Adaları

.95 tVanuatu

.97 tYeni Kaledonya

996 Pasifik’in diğer bölümleri Polinezya
.001-.009 Polinezya'nın standart altbölümleri 

930-990’da belirtildiği gibi

.1 tGüneybatı orta Pasifik ve güneydoğu Pasifiğin izole adaları

.11 tFiji

. 12 tTonga (Friendly Adaları)

.13 t Amerikan Samoa’sı

.14 tBatı Samo

.15 tTokelau (Birleşik Adalar)

. 18 tGüneydoğu Pasifiğin izole adaları

.2 tGüney orta Pasifik

.3 tGüneydoğu orta Pasifik
Güneydoğu Pasifiğin izole adaları için 996A8'e hkz.

.4 tLine Adaları
*930-990'da belirtildiği gibi ekleyin



.5 tBatı orta Pasifik (Mikronezya) Adaları Pasifığin inanda 
altındaki bölgesi

.6 tMikronezya'nın Federe Devletleri ve Belan (Palan) Cnmhnriyeti 

.7 tMariana Adaları

.8 tDoğn Mikronezya Adaları

.81 tKiribati

.82 tTuvalu

.83 tMarshall Adaları

.85 tNauru (Pleasant Adası)

.9 Knzey Orta Pasifik Hawaii

.900 01-.900 09 Kuzey Orta Pasifiğin standart altbölümleri 
930-990'da belirtildiği gibi

> 996.902-996.904 Hawaii’nin tarihi dönemleri
Kapsamlı eserleri 996.9’da sınıflayın 

.900 1-.900 9 Hawaii'nin standart altbölümleri
930-990'da belirtildiği gibi 

.902 1898'e kadar eski tarih

.902 7 Krallık dönemi, 1810-1893

.902 8 Cumhuriyet dönemi, 1893-1898

.903 ABD'ye ilhak dönemi, 1898-1959

.904 Devlet olarak geçirdiği dönem, 1959

.99 tOutIying adaları

997 tAtlantik Okyanusu adaları
Binada belirtilmeyen belirli her adayı ya da ada grubunu, ada ya da ada grubuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin Azor adaları 946.99

.1 tFalkland ve Bonvet

.3 tSaint Helena ve bağlı adalar

998 tKuzey Kutbu adaları ve Güney Kutbu
.2 tGrönland

999 Yeryüzü dışındaki dünyalar
Diğer dünyalardaki yaşamla ilgili araştırma ve spekülasyonları burada sınıflayın 
930-990’m altındaki tablodan eklemeyin 

t930-990'da belirtildiği gibi ekleyin; ancak tarihi dönemleri eklemeyin
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