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Gri yayınlar, genellikle patent, standart
toplantı bildirisi, tez, çeviri gibi bilinen
ılar yoluyla yayınlanmayanjdergi, kitap gibi geleneksel
yayınlardan fiziksel görünüşleri ve bibliyografik tanımı
oluşturacak yazar, yayınev
yeri gibi b,il
veriliş biçimleri ile

Bu tür yayınlar, dünya literatürü içinde gittikçe
sayıda ürün vermektedirler. özel önemleri vardır. Gün
cel bilgi verme bakımından, dergi makalelerinden bile daha
.hiızlı oldukları görülmektedir. örneğin bilimsel toplantı
bildirilerinin seçkin bir çevreye yönelmeleri bakımından

lerde tartış

etmek

Ülkemizin bütün önemli bilim kütüphanelerinde ve bil
verme merkezlerinde örneklerine rastlanan bu yayınlarla
~3-gili çalışmaları kolaylaştırma bakımından çalışmamın ya
olacağını umuyorum.

Dr.

e

a,

katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr.
eddin İHSANOGLU,
yın Dr. Hidayet NUHOGLU, Sayın Halit
Sayın Sönmez
NER' e, metin çeV,ıirilerimde büyük emeği geçen arkadaşım İnci
ADEDE'ye ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.
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Kütüphary~si,
Tür
kiye . şişe ve Ga.m FabrikaJ..arı. Belge ve Bilgi Merkezi, Ş9ğa.z...
içi Onivers i tesi Kü.tüphanesi, , ·TÜBİTAK
Gebze Araştırma) Me:rı-
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Uni
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ayrıca
te.şekkün. etmek isterim.
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Gri yayınlar, batı literatüründe son on yıl içinde
ele alınmış önemli kütüphanecilik konularından biridir. özel
likle 19781de düzenlenmiş olan York Semineri, bu yayınların
ciddi bir şekilde ele alınıp incelenmesi konusunda büyük
rol oynamıştır. Çalı
rak, tez için
yapılan
da

.
Yerli literatürde konuyla ilgili olarak ancak kısa
değinmelere rastlanmaktadır. Konuyla özel olar.ıak ilgilenmiş
çalışma yoktur. Yerli literatürdeki bu eksikliği bir

Ertunç'a
mış
.

il-

Konu ile birinci derecede ilgili, kütüphanecilik ça
lışmalarında etkin bir kuruluş olan ASLIB1e başvurulmuş ve
gri yayınlarla ilgili yapılmış çalışmalardan haber alma ola
nakları araştırılmıştır. ASLIB:'inuyarısı üzerine, "Technical

tez için önemli belgeler s
Bu tür yayınlar'ıçlkaran yerli kuruluşlarımızla da
mektupla başvurularak iletişim kurulmuş, özellikle Türk
Standardlarl Enstitüsü'nüni<Ankarave İstanl:>1111 daki merkez
çalışan1arının konuyaçok.Ô.eğerli katkıları olmuştur. Pate.ntLe r-Le'" ilg
olaY'ak . Sanayi<ve Ticaret Bakaniığl Sınai Mülkiyet Dairesi'.ndeTI bilgi sağlanmasına çalışılmıştır.

Dermesinde bu tür yayınlar bulunduran bütün kütüphanelerimizle görüşmek için teze ayrılan zaman yetersizdi.
.

.

.

.

.

.

.

'-

Yine de,sayıları sınırlı da olsa birkaç kütüphane ile görüş
me yapılıp, konuyla ilgili belge ve örnek sağlanmıştır.
Çalışmam birinci derecede, bu tür yayınların sağlan
maları
rarlı
alınmasını sağlayacak
bibliyografik kaynaklar üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş,
isim ve adres listeleri verilmiştir. Mümkün olduğu 0lçüde,
gri yayın olarak andığımız türlerin kataloglama ve sınıflan
dırma konularında yol gösterecek örnekler verilmeye çalışıl
mıştır.
'nun bu tür yayınlara
yönelik.
yapılacak çalışmalar için
hedef belirleyici ve uluslararası değer taşıyan bir çalışma
olarak özellikle
.
Tez, önsöz ve giriş dışında üç bölüm olarak düzenlen
rn'i.e t Lnr.

miş, bu yayınların
üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde
ilgili tartışmalara yer verilmiştir.

'den konu ile

II .. · Bölümde, gri yayıil. başlığı
toplanan yayın
türlerinin en çok karşıla.Ş:ıJ.. arıları tek
le alınarak . tarı ı t ı.Lnu ş ; uygularna.da kulları:ı.Jan yol ve yön-temlerüzerine
bilgi verilrniştir.

.,.. 3 -

Şô:J..ü:rnqe\ Ayrt.ıpc3J}'J:'oplµlukları

Komisyorıııi:arafın..

dan .• f~ste.~;ene~<>gri···.••yayı~;aI•••için .• bir enformasyon .• sistemi
Olc3.n$TGLE ve çalışmaları konusunda açıklamalar yapı]_mJ..ş,
SIGLE kataloglama kuralları ve konu başlıkları üzerinde du
rulmuştur.
Ayrıca tezin sonunda,
ve bir bibliyografya

la ilgili gerekli ekler

Tez metninin bölümlerinin numaralanmasında
"Yazılı
Belgelerde Bölümlerin ve Alt Bölümlerin Numaralanması" adlı
Türk Standardı, kullanılan kısaltmalarda "Dokümantasyon-Bib..
liyografik Atıflar Tipik Kelimelerin Kısaltmaların adlı Türk
Standard;ı~ dipnotların verilmesinde ve bibliyografyada yer
alan kaynakların s
Turabian1ın
"A Manual for
11in
eserinin
tırmanın
lması" adlı
Dil Kurumu'nun "Yeni Yazım (İmla) Kılavuzu" ve Prof. Dr.
Ha.san Eren I in haz:ırlamış olduğu "İmla Kılavuzu"ndan yarar
lan:ılmıştır,

-

I. GRt YAYINLAR OZERtNE GENEL B1LG1
l.!l ».. TJ\NJ:.$'.1 ve ORİ YAYIN TURI.ERİ

Konuyla ilgili uzmanların birleştiği ortak tanım şöyledir:.

"Geleneksel olmayan yayınlar" olarak da anılan bu
belgeler geleneksel yayın formunda çıkarılan kitap, dergi
gibi yayınlardan bazı özellikleriyle ayrılmaktadırlar. ön
bu

"gri yayın" olarak adlandırdığı
belgeleri özellikleriyle beraber, raporlar, patentler, ön
baskılar
top
tezler, çeviriler,
yayınlar ve standartlar olarak belirlemiştir.
David Wood (3),

(1) -C.Peter
Auger,
"Non-Conventional
Literature,"
34 (11/12),
(Nov./Dec.,
1982), 457.
-David Wood, Some Developments
Concerning Access to Grey Literature
EURIM4 (London: Aslib,
1980), s. 95.
-Tom Norton,
"Grey Literature,"
State Librarian,
(July, 1983), 16.
-Commission of the European Communities.
"The. Grey Literature,"
Newsletter,.
(January,
1981), 1.
-International
Congress on Universal
Availability
of Publications
Main Working Document (Paris,
3-7 May 1982), s. 46.
(2) C. Peter Auger, "Report, Patents,
Standards
Material,"
Handbook of Special
Librarianship
Work, ed.L.J.
Anthony (5. bs •. London: Aslib,
( 3)

and Other Special
and Information
1982), ss. 102-103.

David Wood, "Grey Literature:
The Role of the British
Library
Lencling Division,"
Aslib Proceedings,
34 ( 11/12 ) , (Nov./Dec.,
459.

-

5 -

Tom/Norttôn ( 1) , yine raporları, tezleri, çeyirileri,
konferans ürünlerini, resmi belgeleri
gri yayın 9lc1.rıak
belirlemiştir.
"Gri Yayın" kapsamına alınan bu belge türlerinin bazılarının zaman zaman geleneksel
veya
dergi olarak) karşımıza ç
ferans ya da
ların top
yayınlandı
basıldığı da bilinmektedir.
Gri yayınlarınortak.özellikleri<aşağıdadır:
1. Rapor, tez, b

bildirileri v

nırlı

2 Gri yayınlar, g~nellikle daktilo ya da teksir edil
miş metinler olup, broşür görünümündedirler. Pek çoğu da
mikrofilm ya da, mikrof .i.ş .o:Larak bas·ılmaktad;ı:.r.
B.i.linengeleneksel ticari yayın karı.c;1.lları yoluyla
yayınlanmadıklar1 • için, sa,ğlanmalarında ve . . buna. p.ağlı. olarak
bibJ;:iy.pgpct.:fil<<.çl~n~timlerinde güçlük çıkmaktadır.
4, Genellikle kütüphanen.in genel dermesinden ayrı tutul
makta (biçimleri nedeniyle) ve özel kataloglama ve sınıflama
yöntemleri gerektirmektedirler.
Sahip oldukları bu ö:z.e.llikler yarı.ırıclc:1,; dünya litera
türünün büyük bir k ı.s nu.nı.n llgri" olduğuna.id.ikkat çekilmek
te.dir.
(.l)

Tom Norton,

a.g.m •. , s : 16 •.

- 6 1.2. GRİ YAYINLARIN ÖNEMİ

Sını:çlı/şayıda•• ürıe+ilmeleri, dağıtımlarınıfu ğeJ.. J.şi.. .
gü,zel yapılması, hem hazırlanışlarında hem de üretiml.e.rinde
dikkatli bir kontrolden geçirilmemeleri gibi sorunlara rağ
men görüşler fi. gri >yayınların yıllık••• sayısını..n. arttı.ğı.. konu
sunda .birleşmektedir.

tür
ları necleniyle önem taşımaktadır (1).

olma-

19 79. 1 da Amerikan Hükümeti Yayınları için yapılan

"Circle of State Librarians Conference"ın bildirile.ri 19801
de 250 kopya olarak 210 paunda yayınlanmıştır (30 paund me
tinlerin
lardan gelen
teklif 10 O CJ paunddu ( 2) •
özel çalışmaların geleneksel yayın formunda yayınlan
maları pek çok yayıncı•tarafından ekonomil<. bulunmamaki:adır.
B.1..1 sqnuç qnceleri beya.z olan yayınların "grileşmesing''iya da
S1:eph.en. Vicke.rslı.n ince deyimiyle "gölgelenmesine'' ne.<il.en
ölmaktadı.v<C3.).
Kullanıcılar açısından
ufak bilgi parçasJ..nın bile
kaybı çok önemlidir. Bilgi kullanıcılarının ne yazılmış oldu
ğunu~ yazılanların nerede ve hangi biçimde yayınl~ndığını
(1)

An Up-to-date
System
in Europe
Ct3roşür).

(2)

TomNorton,

(3)

Stephen Vickers,
Aslib
Proceedings,

a.g.m.,

for

s.
"Grey

Information

on ·Grey Literature

Produced

16.
Literature

34 (11/12),

World-Wide:
The UAP Programme",
(Nov./Ded.,
l9B2),
500.

-

bilmeye ihtiyaçları'
II gri
bir kısmının
lanıcının
nacağı

vardır.
Oysa dünya Ii teratü:nüntirı büyük
yayın" Olarak üretildiği
düşünüli.i.:rışre,
kul

bu türden
büyük bir

.bilgiye

problem

Gri yayınlar,
meleri

en doğru

7 -

o1an ihtiyacının

olarak

bilim

ve eh hızlı

karşımıza

ve teknoloji

nası1.i\~a.:t.'şıla.
çıkmaktad:ı:ı:7'.

alanlarındaki

o

ve teknoloji
alanlarında
en son gelişmeleri
ve araştırma
sonuçlarını
vermesi yine bir bilimsel
toplantı
bildirisinin
seçkin bir topluluğa
sunulması
nedeniyle
büyük
bir titizlikle
ele alınıp
hazırlanmış
olması bu tür yayın
lar:ın değerini
bir kat
Kullanıcı
için.
oldukça
olarak
1. 3 • •· TERMİNOLOJİ

Kütüphane.cinin
Sözlüğ.Une son on yıl içer.isinde · · girmiş
bu Lurıarı "gri yayın" (Grey literature)
terimi,
aynı zamarıda
"geleneksel
olmayan'' (Non-Conv.entional)
şeklinde
de adlandı
b.elge<.ttirleri.·

•i.

iç(in kı..ıı.1.anılan •. bir

te:nimd:ir •

de Yor-k I da 19 7 8 ta.rihinde
British
Librıary'.
Education
Eqüipment Centre (EEC) tarıa
yayın" teriminin
geçerlilik
kazanmasına
neden olmuştur,
Aynı terim,
daha: sonra,
Financial
"Grey literature
comes in from the cold" şeklinde
İngiltere'
de katkılarıyla

(1)

Dc;1.yid wood,. "The Collection,
Bibliographic
Control and Accessibility
q£ G;r:ey Lite;r:ç1,tu;c:e",IFLA JôU;tıtal,. ia (1984) 3, 278.

- 8 attığı bir başlikla

konuyla

ilgili' uzmanlarca

Mc Luhan I ın, "bilgi kaynaklarını sınıfl
kitaba benzer olanlarını 'sıcak', kitap dışındakileri
olarak" adlandırdığını biliyoruz (2).
tir (1).

Son yıllarda"
lediğimiz
altında
nında,tı:e-z,
belge, standart, patent, rapor gibi belgelere "özel materyal" (Special Materials) olarak bakmış ve
bu tür belgeleri geleneksel yayınların dışında değerlendirmiştir. 19741de Frances E
er, standart, çeviri, tez,
konferans
ayrı grup

George Ember bir yazısında, belgelerin korunmasında or
taya çıkan problemlere değinirken, teknik raporlar, konfebildirileri, çeviriler v . belgel
in "gölge
(Shadow Literature) terimini kullanmıştır (4).
Prof. Dr. Jale Baysal, bilimsel ve teknik

C. Peter

Auger,

"Non-Conventional

Literature",

a. g.m.,

s.

457.

Jale Baysal,
Kütüphanecilik
Alanında
Yeni Kavramlar, Araçlar,
temler
(Istanbul:
t.tJ. Edebiyat Fakültesi,
1982), s : 105.
Frances E. Kaiser,
(New York: Special

ed., Hand.ling Special
Libraries
Association,

Yön

Materials
in Libraries
1974), ss. 101-103.

George Ember, "Delivery
of Literature
to and Maintenance of
Collections
in Medical School Libraries
in Less-Developed
Countries,"
Selective
Libraries
for Medical Schools in Less-Developed
Countrieş,
ed. Tefko Saracevic
(New York: The Rockefeller
Foundation,
1980),
s. 117.

',
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baskılar,
bilimsel
konferanslar
rin basılmamış
olanları
, özel
ış çeviriler
"sağlanması
güç belgeler"
ş tır
( 1) •
Aynur Ertunç

olarak

iliğimizin

Güncel

Sorunları"

"altılmış,
uzmanların
ak belirled
iştil:'
(2).
Bu .tezi.n

özünü qluşturan

belge

türlE;:ri

için

!'gri

ya

t~riTI1ini kullanTI1ayı. tıyglln gördük. Hç1.ngi.
terimin
tutu
cıcağı ye kullanılaccı.ğını
:zcımangös tereoektir
•. Bu J~ontıda,
konuyla ilgili.
uznıanla:r:prq.z:ı.rı.
görUşJ.e:r:1.in.i
bekley~çeği:z.
1.4.

TfJRKİYE'DEN.TARTIŞMALAR
Gri yayınlar·korıusunda,
uzmanlarımızın,

Türkiye

genelinde

kUtüphanecilerimizin.neler

konuyla
düşündük

J_.er>ini,neler ycı.ptıklar:ı.rı:ı:.\ v~ . gelec.ek~e rı~le:ç yapnıayı plan-·
]._c3.dıkl.arını öğr.eyımekne .. ycı:zı.kki . tezin. haz:ı..l;'lanış .s:(1:r~ş:i.nin
~ır;ırlı
olması nedeniyle
Ill{lrrµ<Un ;o:J..rnç1.mışt.ır
.. l\nccık k.OI1U ile
~ç1.kındç1.rı
ilgilgndiklerini
tıildiğimiz
Ankarç1.1dan iki.uzmanı
yazıp, ..bu konuda.ki gö:ri.tşl~rini
aldık { 3).
Ankara.' dan sayın
yayınlar
konusundaTürkiye' deki
netim mekanizması olmamasından
(1)

Ja.le Baysal/

a.g.e.,

es;

bir deuzmanla-

75-79.

(2) Aynur Ertunç, "Kütüphaneciliğimizin
Güncel
ha.ııecile:t·Ve.riieği Bülteni/· 33i<(l, ]..984), 14
(3) Sönmez Tan.er/den alınan 4.7.1Q85
5.6.1985 tarihli
ırı~k,tuplar.

tarihli

", Tü.rk Kütüp-

ve Ayı:ıupErtunç'dan

ç1,lı.nan

- 10 -

ız patent

ve standartla:ı:'i

gri

yayın

kapsamına.)a.J.ııi~ırıa.kta

lar.
iki Uzmanı da bu< görüşte
birleştiren
nede.n.le:p/).
bu
$ibelge
türünün de Türkiye'de
belli
yayıncıları
(Tı:fpk
a.ndardları
Enstitüsü
ve Sinai Mülkiyet Dairesi}
dlın.aısı
yayınlanan
bu belge türlerinin
çeşitli
kaynaklarla.{TSE
.-t:a.loğu,>Resmi Sınai Mülkiyet Ga.zeteSi
yı.ırulmasıdır.

lirtici
ntler
de öyle" demektedir.
Ancak yabancı literatürde
gö
ldüğü gibi yayınlanmasına
ve kolay sağlanmasına
rağmen
ri" olma özelliğini
yitirmeyen
yayınlar
vardır.
Bu tür
yınlar
biçimleri
ve içerikleri
açısından.kataloglama,
sııflandırma
ve yerleştirme
konularında
çıkarmaktadır,

r

bu
türl

gö-

Bu konuda söylenecek
son söz, dilimizde
inceleyen,
tanı tan ayrıntılı
bir çalışmanın
yayın türleri
değişik
zamanlarda tek
da~ bütün olarak
ele alınıp
iş

1.5

gri yayınla
bu,lunmay:ı.:.şıtek
alınıp
.

TURKİYE'DE BİBLİYOGRAFİK DENETİM ve DERLEME
AÇISINDAN DURUM

Ülkemizde ·. üretilrnekf$i.o.lan.i
.ilmek a.nc"a.kçok iyi düzenlenmiş

her. t.UyıJ..t.1.(/JBe.:ı..geyi elde•• ede
bibliyogpa.f:i.k
clenetim sis

nı.1eriyle. mümkünolacaktır
•. Bibliyografi.k/denetim
konusunda
ugUne kadar yapıla.gelmiş
çalışmalar
az çok hepimizin
bildi-

- 11 -

ği çalışmalardır. Bilemediğimiz, konunun gel
ele alınıp yürütüleceğidir.
Söylediğim son cümle konunun özünü oluşturan
yınlar açısından oldukça.büyük önem.taşımaktadır.
güne kadar yapılan.çalışmalar, ne.yazık ki tl.l]s:em:İ-'.?de üret±.,.
gri yayınlar için .• bir ...0.9'.?Um iY9liH g~-tıJ:r;ıJn~rp.;j.şi:j_:q.
II

...

gün de,
Bibliyografyası, ulusal bibliyografik denetim konusunda gri
yayınlar için yetersiz kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni
Derleme Yasas::ı.:.'nda görülen boşluklardır. Aynı yetersizlik,
bibliyografik denetim konusuna açıklık getirmek amacıyla
ç;ı:.kar::,..lmaya başlanan "Türkiye. Makaleler Bibliyografyası "nda
da gözlenmektedir.~
Bugün de yü:Qür;ıJ..ük±e olan 2,7,1934 tç1,r;ıih ve 2741 sa~
gazetede yayınlanmış olan 2527 sayılı "Basma Yazı ve
Resimleri Derleme Kanunu" gri yayınlar konµsunda. k:apsam ba
kımından ye ters iz kc1,lmaktadır. Yaaarn.n ikirıc.i. maddesi:.
"Gazeteler, ajans tebl.iğleri, mecmualar, kitaplar,
risaleler., tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar,
baskılar
haiz
ve şarkı mecmuaları,
yatro piyesleri, cemiyet
her çeşit kataloglar
takvimler, yı
Özer soysal,.
Türkiye' de ÇağdaşBibliyografik-Dokümantet:
Hizmetler'
· in Gelişimi
(Ankara:. A. ü. Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakülteşi,.
1983),.
s., 17 •.

,

- 12 muhtıralar"
(1) dan oluşan basma yazı ve resimlerin,
Yazı ve Resimleri
Derleme Müdürlüğü'ne
verilmesini
tür.
Derleme Yasası'nın
bu maddesi,
ettiğimiz
belgelerden
sadece tezlerin
mesini mümkünkılmıştır.
Ancak
olmaları
şartıyla

gri

yayın

Basma
öngörmüş-

olarak

kabul
lmış

Bas .J.J..msı.J..a:pJ..\ Y€li

de:rıJ...ewei
kaqağıi .oJ..mam<:t.:t.awıi±tl'lalinçJ.ei
çl..i.
ğer g:rı.ii yayın .tUrlerinin
.de derlenebileceği
.konusunda kuşku
muz.olmsı-malıdJ:.r. Fakat çoğu basılmayan
ve bilinen
geleneksel
ticari
yayın kanalları
yoluyla
sağlanamayan
gri yayınların
ulusal
düzeyde! bibliyogrç1.fj_k: ... denetimleri
.korius u ne ola.cak
tı.r?

tedir~
''25.27 Si:ly:ılı Y:'~sa'ru.n derJ..en.ecek U:rı.U.n türle:rıine. iliş
kin 'hü.kmU' 1~34 'ten spp.:ı:ıa1.tekno1ojik'
gelişimin
or.taya
9.ıka.:ı:ıciığıd.eğiş:i.k. yç1.pıdaki yayınleı.rın
denetiminL o1.anc:ı.ks.ı
z
lçılmak:tadır.
Bu sıradan,
. ö.ncelikle,
'bas.ılı
olmaycın'
da
'ç9ğaltılmış'
ürünleri
saymak gerekir"
(2).

a.mac:ıyla ~ bugüne kadar
Ka.nunu" adı al tında taslaklar
yayınlar
açısından
kabul. edilmemiştir.

büyük önem taşıyacak

(1)

''Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu"; ·T.\C.i.Re.smi Gazete< (2741,
2. Temmuz 1934) , s • 34 8.

(2)

Öze:r:.Soyt;~J,

a.g.e.(

s, 16.

-
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Kendisi. ile görüştü~ümüz B~sma Yazı. ve R~~(~rn=r~i.Der
Müdürü sayın Yusuf Tavacı, halen yürürlükte o=tanYasa'
ın
maddesinin son pa:bağra.fıniribu tür yayınfa:rı:ıin./cierle-
ebilmes için önemli oldı..iğüriu açıkladılar. Bu paragrcıf ay
şöyledir:
"Memleketin kültür hayatıyle alakası olduğu Maarif
Vekilliğince (Kültür
olunan eserler
Ancak btı·rrıa.ddeye rağmen öZe1.li.k1e<basilma.liliş ve·sı
sa,yıda çoğaltılmış gri yayınların derlendiğini söyle
yemiyoruz.
Millı Kütüphane'ye bağlı bir birim olarak 19711de
kurulan "Devlet Yayınlar:ı
i

tarihli ve 15630 sayılı Resmi Gazete1de
yayınlanan. "Milli Kü-tüpha.rıe. Genel Müdürlüğü. Devlet Yaylnları
Dokümarı.tasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki ve So:rıumluiuk
YönetmeTiği"nin (2)
maddesinde kuruluşun arnacLarı' şöyle
belir 1eriıni ş tir :
28~.6.1976.

II

1•

rılan kalkınma
bilimsel araştırma ve
ve yargı organlarının hüküm
lizlene.rek içlerindeki
edilmesi, saklanması ve
bu bilgilere ulaşımın s
me.t.i, v:erilme.s.i .
(1)
(2)

"Basma Yazı

ve Resimleri

Derleme

tasnif
aracılıyla
hiz-

Kanunu",

a.g.y11,

s , 348.

"Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü Devlet Yayınları
Dokümantasyon
Merkezi Kuruluş,
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Yönetmeliği,"
T. C.
Resmi Gazete
, (15630, 28 Ha.ziran 19 76), ss. 5-6.
--

- 14 2.

Saklanan

rak yayımlanan
bilgilere

bilgilere

açıklamalı

ait belgelerin,

bibliyografyalarla

katma talep yaratılması.

Devletçe toplum düzeni ve kalkınmas
konulan esasların hepsinin (kanun, karar
lik, genelge, tebliğ,
gerekçeleri, karar
lamadan
ması
3,

4. T.C. Devlet yayınlarının yurt içinde kurumlararası
yurt dışıncla diğer ulusların Devlet yayınları.yla.mübade
sağlanması..

yöntemleriyle

ı."

Yukarıda saydığımız amaçları gerçekleştirmek üzere
Milli Kütüphane Devlet Yayınları Dokümantasyon Merkezi"
19711den beri "T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası"nı
çıkarmaktadır. Bu bibliyografyanın kapsamı, "T.C. Devlet
Yayınları Bibliyografyası Hakkında 10714 sayılı Genelge"

Gri yayınların bibliyografik denetd.rrıi konusunda atı:..
önemli bir adım olarak çleğerlendireh:i.:J_E;qeğimiz bu bib(1)

11T.

C. Devlet

Ya.g.ınları

c7rıelge., . " T.c7 Milli
J973), s. 140.

EilJJiigografyası

tlakki.fıı:l.a.
10714

Eğit:i.mBcı.kanlJ.ğı Te.bliğle.r

Sayılı

De:r:gisi,. 36 (174.2,

- 15 liyografya
lanmış

başlangıçta

aylık olarak

ise de, yaptığımız

Ocak 1985'te

çıkarıldığı

yayınlanmadığı

Böylesine

umuyoruz.

gecikmenin

Dokümantasyon

sonucu

ve daha sonraki

görülmüştür.

durdurulmadığını
masındaki

araştırma

çıkarılmak
sayı

önemli bir yayının

Ancak bibliyografyanın

Milli Kütüphane

Merkezi'nin

(1)

amaçlarına

yayınlan-

Devlet Yayınları

ters düştüğünü

de be

lirtmeliyiz.

aydınlatan

ikinci b.ir çalışma

19,.6. 7' de temel ve uygulamalı
Turkish
olmuştur.

Science"

B.u dizilerin

da, TÜBİTAK

bilimlerin

çeşitli

(KTS) dizisinin

kapsamı

TURDOK'un

alanları

yayınına

için

başlaması

daha sonra genişletilmiştir.

"Dizi
ıyor, yzlda
.ilimsel ve teknik dergilerden seçilmiş
ve sempozyum tutanakları,

ültenler'de
ler, konferans,
projeler üni-

ersite yayınları ve tezlerin öz'leri veriliyordu" (2).

rettiği bilimsel belge (rapor, proje)
(3) gibi yetersizlikler, bu

durmasına

olmuştur.
Yazı ve Res.imleri Derleme Mü.dürlüğü'nden sorulmuştur.
Özer Soysal,

s.

Özer Soysalı

Aynı eser,

s., 30.
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ukarıdaki satırlardan da anlaşıldığı
yınlar konusunda problem çıkmaktadır.
liyografik denetimleri tüm çabalara

bülten, "Türk araştırıcılarca
yazılmış ama çokluk Türkçe yayınlandığı
yansımayan makale ve diğer tür belgeleri du' ülkedeki bilimsel çalışmalardan yabancıları bilgili
MCAS*, TURDOK Kütüphanesi'

1ngilizce

ve Türkçe olmak üzere iki ayrı baskısı

çı

tc:1,;ı::ı:ılan bu bültenin, : Türkçe•• ba.skısında dış yayını.ardan ya-
pı.lcl.n çeviriler de duyurulmaktadır.
(1)

Temel ve Uygulamalı Bi.Iimler Aylık Makale Duyuru Bülteni.
7:'ürk
Bilimsel ve Teknik Siireli Yayınlarından Derıenmlştir,
(N'Jt;;a,ll 1974Aralık 1974)
Soıu:aki adı:
- TemeJ·•
. . ve •UygµJamalıBil:i.mler1tylı.k. J}fb)Jygg;r.a..ty.i:J. I.)~~u#;µs~i=·i)~~!Jf.91{
Kütüphanesine Gelen Tü.rk Bilimsel Ye/ Tek.rı.ik)f?Y.J.P,l..cıın.ı.:xı.ç'la.rıiPerlerı_,
miştir (Ocak 1975-Aralık 1975)
Son adı.:.
- Bilimsel ve Teknik Yayınlar Aylık Duyuru Bül~. n;L/(Qcak 1976)
başlığı ile düzensiz olarak. yayınlanmaktayq:ı:.iJlrıçak son ol.s rek:
aldığımız bilgilere
göre gagı.na bir süre ay:a, rerilmiştir.
Bugün
hala bu yayının•devam edip.etmediğini
b.ilemJ..yoruz.

7

(2)

*

qzer

Soysal,

a.g.e.,

SS.

J] ...32.

MCAS? Temel ve Uygulamalı Biiinıl.E!r,-• Aylık MakaJT/pııyuru Bülteni'nin
İngilizce
adının kısaltılmış
şekfidir:
MotithlyCµrrent Awatenesş
Service ori Pure· arid Applied Scientific
Artie leş,
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Son olarak andığımız bu kaynak, yayınına
halinde, ülkemiz sınırları içinde üretilen
pek çoğu için bir umut ışığı olmakta
ve benzeri çalışmaların arttırılması
lar sonucu olacaktır. , En azından yeterli e
stek sağlanırsa bu bültenin kapsamı
ece bibliyografik künye
irilebilir.

•
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GRi YAYIN TORLERl
STANDARTLAR
2.1.1.Tanım
"Endüstrileşmiş
parça

bir

dünyada

kolaylığını,

ağlamak,

alıcıyı

tanda:rt
aptayan

y
Uluslararası

Standartlaştırma

Kuruluşu

(ISO)'

nun yap

t.anam ı
"Standart,

oyla-

ya da
toplum
için

'

a da ulus

, genel

kullanıma

yönel

şartname

ya

da belgedir"

(2).

4

Daha somut. bir
" Standartlar,
a.II1balajlama
ppneklik

" Standart''

tanımlama.
ürünlerin

kullanımında,

sağlayan

dediğimiz

şöyle

ham madde
ya

kuralla.rdır"

geler

yap::ı..labilir

da usul

~

malzeme,
hizmetlerde

yapılış,
bir

C 3) .

ortaya

Jale. Baysal( a.,g.,e.,, s., 78.
Türk Standardları Enstitüsü.
s .. xli.

TSE Kı;i.ta.loğu(Ankara::.TSE, 19.83),

Türk Standardları

a. g.e.,

Enstitüsü,

s. xli.

- 19 Bir belge olarak
Çeşitl
uluşları

standart,

kurumlar,

tarafından

Bunu standardın

ulusal ya da

çıkarılan

şun adınıh kısaltılması

genellikle
standartlar,

ve standardın

özel

adı, yayın yeri, basımevi,

örnek:

EYLÜL

19-81

BİRİNCİ.BASKI

TSE

TS ,3217/0cak 1981
UDC 621. 315. 331

YUVARLAK EMAYE l3A.l<J:f\ BOBİN TELLERİ
.SlCAKLI/sA:i.DA.YANIKLI

155°c

ENAMETJED ROUND COPPER WIRES WI'IH A
.. TE:MPERATURE .INDEX OF .155°C.

TURK S'J?lilliiARDI.ARI ENSTİTüSü
Necatibey Caddesi, 112-Bakanlıklar
AN K.A.RA.

Standart numarasının yanlış aktarılması ya da>artık
1lanı.lınayankodlamaşekillerinde ısrar etmek ortaya pek
k problemin çıkmasına ne.den olacaktır.
Standartlar,
türlerinin dışında
çevrelerce "gri yayın" olarak
elgeler kapsamına alınmazlar.
başvurduğumuz uzman Sönmez Taner
ynı düşünceyi paylaşmaktadırlar. Bu
ak da~ ister bölgesel, ister ulusal
standartların çeşitli standari;laş
sağlanabileceğidir. Daha aç

,
görüşleine neden ola-

ifade ile, starı-

20 lara gri yayın kapsamına giren
kolay ve çabuk ulaşılabileceğidir
başlı karakteristik özelliklerine sahip
da bu tür belgeler içerisinde anmamıza
. Bu özelliklerin en önemlisi tüm gri
i standartların da bilinen
lmadığı
' s

leri gerektirmeleridir .·
2.1.2. Standartlaştırma Kuruluşları
2.1.2.1. Uluslararası

bileceği daha
e -. I.nternat
ernational
Standardi
ra.rası standartların hazırlanması
ruluşlar olup, IEC elektroteknik
şında kalan konularda çalışmalarını

(ISO) ulus-

Uluslararası Standartlaştırma Kuruluşu (ISO}::,.

yetersiz
rtlaştırrra çalışmalarının bir
ekliliği doğmuştur.
ISO, 19.4-7 yılında
te.rnational Starıdardiz
lmw;., tur .. Amacı:.

s

ı stanyapı.Lmas ı,

savaş öncesi
yerine ku-

- 21 ."Uluslararası mal ve hizmet alı
teknik ve ekonomik alanlarda
için dünyada standardizasyonun

Birleşmiş Milletler katında danışman statüsüne sahip
olan ISO'nun görevleri kısaca şöyle sıralanmak-

a )" Bütün ti.y~le:r:d.ri k.al:h.iJ..ti. şartı ile uluslararası stan
ları oluşturmak (Elektrik ve elektroteknik dışındaki
konularda).
Ulusal veya ulusla.rarası a.la.nda kullanılmaya. uygun
şartlari taşıyan yer:ıii<ştandartların gelişmesini des.;.
b)

c) Ulusal ve Teknik<komitelerin çalıŞmalarına a.it
alışVerişini düzenlemek.•
d} Standartlaştırma ile ilgili diğer üluslarara.s
uşlarla iŞJ::ıirliği yaparak bunların görevlerirı:i. kolay
her türlü <standartlaştırma çal:tşmasını üz~rirıe

ge
sı
da doğurmaktadır.
Herharıgibirkonuda uluslararası
üzere, ·ISO' nun yürütme 8rğanı o
'k kômite.ler kurulur ve komitenin c
belirlenir. Bu komitelere bağlı
komite ve çalışma grubu kurulabilir.

arı hazır-in kara:rı:ı ile
alanı kesin
gerektiği ka, komitelerin

- 22 -

ışmalarına
aktif
olarak
katılabilirler,
Kuruluşun

resmi

ISO bünyesinde
ve 400
• Bu
ve 100

dili

katılabilecekleri

İngilizce,

Fransızca.

ve. R1.1şç<;:1. ...

bugün 163

ISO •standardı·
için ,:İ.lk önemli a.şamayı' DP-:D1;1aftPropo-,
(Ta.slak:. önepi) oluştupµrı.
İkinci
aşamada bu taslak
'DIS-:
.:ft Tnterınatiopal.
Stan:dcı.rtçl.(Uluslararası
Standart
Tasarı
)' na dönüşür.
DIS, üye ülkelerin
%. 7 5 'i. taraf.ından
onay
nmak ve ISO Kons.ey,i.11.qe.
ı.ıyg;µn.bulı.ınmak k<)şµLuy1cı.
., J.SQ • stcı.n
dı, ol ur. Kurul.uş un. topla.my SBQQ/ stctfldctr<iJ..ıneyqµ-tt:ur.
Bugüp (.iye. s.ayısı
cı.pc1a.J;1t.la.ştJ..l'.'m.sı-.J:uruluşları

ISO' ya, ülk:e1erin
ü,ye olabilmektedirIIJSQ.

uJ..ı..ı.ssı-1
).iye1eri

:pµJ_uşµn
.: Yönetirrıinde
1.1]_µslc1,rç1.rasJ..··•stanc:lartlaştırma•····•çcı.ınc3,la.:c:;ı..:nclsı- ı:;9zve oy lı.akk:J..na.salıiptir.
Türkiye.' de uluslar
ası stiB.ndartların
ve ISO üyesi tüm ülkelerin
ulusal
stan
:rıtlarır1ın · sağ1anmaı:p.. için yetkili
tek kupµluş TUrk Stan:Erısti.tü,sü )(TSE.)'.cl.ür<.,t
Ayını zamanda TSE, JSO·' nun 195 5'
üyesi ve ••Türkiye "tems.ilcişiclir.
ISONET ( ISO Information

Network)....:

ISONET,.ISO
ONET'in kapsamı,
standartlar
teknik
ğer belge ve bi1gilerdir.
ISONET,
üzerıe kurulmuştur:

sistemdir
..
ler ve ilgili
amacı gerçek-
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1. Sistem içinde işbölümü yaparak, aynı
sistem kullanıcılarına hizmet sunma,
ekonomi sağlamak.
S:isterrı:in geliştirıilmesi ve yürütülmesinde girdi.ye
k.tıların maliyetini düşürme.

rak,
nmayı sağlama
Sistemin geliştirilmesi, sürdürülmesi, sistem öge
saptanması, st~ndartlaşmamın gerçekleştirilmesi gi~i
yan :tı.i::z;rrıe tl e.r.i.. gEpJ,tş-t;i:rınıEp •

3,

ISQNET'in amaçları:.
istemi ve bilgi sağlama
usunda daha
işbirliğini geliştirmek, kalma için teknoloji transferine katkıda bulunmak
tandart
a konusunda eşgüdümü sağlamak ve standartların kullanı
ı özendirmek şeklinde özetlenebilir.
JSQNET I in kurulması 9. 7 5 yılında kararlaştırılmış ve
Anayasası
ında ISO Konseyi tarafından onaynmıştır (1).
Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu (IEC):
'
Uluslararası
1904 yılında
lararası E.lektrik
Tarıerr u1uslaı:aras1.$nfo:tmasyorı.sistemleri.

s.: 4 .5,

kez elektrokentin"Elektrik
_(1!.:nkc:ı!~.:. T(JBiTAK,

-
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ygıtları ve Makinelerine İlişkin Terimler
i'nin standartlaştırılması sorununu
ünyadaki teknik kuruluşların işb
nların temsilcilerinden bir komisyon
bir karar alındı· ( 1) .
Bu karar sonucu
Londra'da yapıldı.

Kuruluşun resmi dili .İngilizce,Fransızca ve Rusça-

TEC, 1947

lararası standartlaştırma alaişbirliğini

O ile bir

.

~·

lü
cak,
inolacaktır.,Ancak IEC finansman ve idari yönü bakımından
ya bağlı değildir. Geliri üye ödentileri ve yayın satış
sağlanmaktadır.
IEC'de, ISO gibi Birleşmiş Milletler katında danışman
atüsüne sahip bir kuruluştur.,
Bugün IEC'nin üyesi olan Ulusal Komitelerin sayısı
IEC tarafından yayınlanan standartlar, elektroteknik
anındaki ulusal standartların temelini oluşturmakta, ulus
nar-as ı, ticarette ise doğrudan kullanılmaktadır. IEC I nin
çalışma.ları 200 1 Ü aşkın sayıda Teknik Komite ve Alt Ko·tarafından yürütülmektedir. IEC tarafından yayınlanan
Tü.:r:k Standarçla:rı. Enstitüsü.{. a.g.e.,

$.

xli.

- 25 andartların sayısı
tların tasarıları her aşamada tüm üye
kte ve görüşleri sorulmaktadır. Ayrıca Teknik
tılarına tüm üye ülkelerin, istedikleri
katılma hakları vardır.
Türk

2.1.2.2. Ulusal kuruluşlar
Uluslara.rası · düzeyde standartlaştırma çalışmalarının
ğunlaşması ve bugün artık uluslararası standartlaştırma
uluşlarının uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştir? çeşitli ulusal kuruluşların
çabaları sonucudur. Çe
tli u Luaa.L standartlaştırma kuruluşlarına birkaç örnek
mek gerekirse::

-· Alman Standardları

Kuruluşu {De.utscher Norrnenausschuss DNA) ·

17.' de kurulan bu ku:rıuluşun merkezi Berlin' de olup, Alman
markası altında yayınlar.

- İngiliz Standardları

Enstitüsü

:ıe.aı .çle kurulan Standartlar
giliz Mühendisleri
192
1

- Hollanda Standardlar Enstitüsü
stitut-NNI)
1919.' da kurulmuştur.

Komitesi' nden

(Nederlands

.

Normal isatie

-. B.e.l çi ka Standardı arı En~titüsü. ( Ins ti tut Belge de Norma 1 i sation1946.' da. kurulmuştur, ..

-
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,- Fransız Standadllar Birliği (Association
a 1 i sation-AFNOR) 19 2 6' da kurulmuş,
19 4 3' e

ik statüsü
rıname ile

ile

çalışmış

ve ancak bu tarihten

kamu kurumu haline

- Japon Sınai Standardlar
dards Committee-JISC)

gelmiştir.

Komitesi

(Japanese

19.0. 2 yılında

.•. Sovyet ..Rı.ıisya• Bakc,.n.lar Kı.ı.ruı u .• Standardizasyon
UlçU(yei.UlçU •. Alet..
1nı:yh
~omitesi .(Kommjtet.Standartov Mer i Izmer ite.l
Prib.orov Pri
:te Ministrov SSSR-USSR) Rusya' da standartlaşma
1925 'de baş
ş ~ zaman.la değj,.şiklik]ce):;'e

TtiJ:'kStandarôlar:ı

uğ:r:ıc:3,yan ku:r:ıuluş~ bugünkü

adı

Enst.itUsü.

S tanda.rtJ.aş-tırma.

y:ı: YüzyJ.lın

~ .'.'TU:ql<iye.1 de XV •• YUzy1.)
. 1.n sonlarında
başlarında,
bilinçli
olarak .µygı.üannıaya. baş-

Qsmanlı•·•trrıparatqrluğ.u'nun
en kudretJ..L dqnemini.1'aşa
bµ y:ı.lli;:tpda, deyle ti yönetenler,
dış ülkelerx
]ş.arşJ.
e.ttiJ{lxrıi
ll.clar·tlara

siyasi

ve askeri

dayanandüzenli

başarıların

temellerincie,

bir · .• iç> ekonoIBiye. qrı.GxlikJ.e>ye:p

Qsmc:1,nl:ı..• İmparatorluğurıun
• yükseliş
çıey:qinde gereken
ele alınan
standartlaştırma
çalışma.lc1.rı1 Batı'daki
Uk endüstriye.L
gelişmelepe
ayak uydu:ı:ıµla.mcı.ması.
aorıucu,
.-ı::i):çe. öneıninil<:aybetmiş .yg s.orıurıde yayaş ya.yaş ortadan. si
miş t.ir . ( 2 ) .
Türk Standardları
) Aynı eser,

s.

Enstitüsü,

xxvii.

a.g.e.,

s,

sxvtü:

Cumhuriyetten

sonra,

27 standartlaştırma

kabul
'Iağ Lş i.n :!".en' i ve· .:lhracaatın
atılmış

ve 19301da

ş

kkındaki

kanun

ile,

piyasa

9361da 1705 sayılı
zamanki İktisat
ve T
ştırma
emli gel
tandart
yapma ve uygulama
yürütülüyordu.

edilen
705 s
M.ırakabesi ve

düzeni

kurulması

kanuna

ek

işleri

devletin

sorumluluğu

al

İkinci Dünya Savaşını izleyen y:ı..llarda'konu, birçok
lkelerde
OlduğU gibi Türkiye'de
de yeni bir anlayışla
ele

1954 yılJ.rrda \Türki§eiTiôaret
Qdala,ri ,Sanayi.
Odalari
e Ticaret
Borsaları
Birliği
bünyes.inde kurulan Türk Stan
artlar:ı:. Enstitüsü
(TSE), 1960'da kabul ed.ilen 132 sayılı
ile

hügünkü hüviyetini

kazanmıştır

'Enstitünün
kuruluş kanununun
bazı maddeleri,
2449 sa
ı kanun ve 221 say:ı:.lı kanun hükmündeki kararname ile de
ştirilmiştir
(1),,.
Enstitünün
görevle.rini
ye.rine getirecek
olan organlar
Emel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu,
htisa.s Kurulları,
Genel Sekreter
ve Kadro' dur.
TSEI nin en yüksek ve. yetkili
organı. oLarı Genel Kurul,
bakanlıkların'
kamı.ıive özel kes imi.ile üni ye;r:ısite ve
bilim kutuluşların:ı.ri
gönderdiği
terns ilciJ.~rden
n:ıeydanagel
.ektedir,,
Yilda bir kez tôpl.aiı.an Genel Kı.ırul, Eris ti.tünün
ça'.lışrnalarirıi
(1)

Aynı

eser,i s

gözden
xxviii.

geÇi:rıin~k.,iş

programlarını'

bütç~

ve

28 ersonel kadrosunu onaylamak, ilgili organların seçimini
apmak gibi görevleri yerine getirmektedir.
Teknik Kurul, hazırlanan standart tas
olarak kabul etmek, gerekli gördükl
gulamaya koymak, tasarılarda değişiklik yapmak
artları iptal etmek yetkisine sahip bir organdır.
TSE'

Denetleme Kurul:u., TSE harcamalar:ını.
ve bunlara iliş
hesap ve kayıtları denetlemekle görevlidir.
İhtisa
Komiteler
verilen addır.
larını hazırlamak

Grupları bunlara bağlı

kadarı olgunlaştırılmasını sağlamaktır.
TSE I de halen 19 Hazırlık Grubu vardır ve her grup bir
yeterli sayıda, konularında uzmanlaşmış üyelerden

TSE'nin çalışmaları çok ·yönlüdür. Standart hazırlamak
da. ilişkilerini
ulusla.rarasısta.ndart
yetkisine sahip tek kuruluştur.
TSE bünyesinde 19551de

kurulan

Merkezi, u],.usal, uluslararası
beraber, bilimsel ve teknik
lı teknik bilgi

ve Dokümanstandartık 400,000
Kütüphane,
i) standart-

.

bakımından üç

,

mümkündür:

1. Yeni standartlar
Revizyonlar
3. Tadiller"

geçirildikten sonra Türk Standardı ol~r.
Uygulamada olan Türk Standartlarl zaman zaman gözden
eçirilirler. Amaç,
ip. Revizyona alına.n
lemlerden geçirilir.
Uzun revizyonlara gidilmeden standartlar üzerinde
düzeltmeler yapılmaktadır. Tadili yapılan Türk Standar
düzeltilmiş ha.li ve tadili yapan Hazırlık Grubu Başkanı-<,
imzasını taşıyan bir yaz:ı ekiyle Teknik Kurul'
.
ik Kurul'da yeni şekil kabul edilirse
göre düzenlenir,
Türkiye'nin
işmelere paralel
, ka.bul edilen Tü;rık

dartlar Resmı
anlığa.gönderilir (1).

sunar. Tek
t::ı.rdığl.
, ilgili

or1f.ıylc1, ıişii:
ola.rak aşağıdaki/yayından
da. yaı;a.ı:1anılabilir;
1.'ü):k Btandartlları . Enstitüsü.. Tüı;kiye 'de standa,t-di.zasy.c;;nve.. Tii;r;k.
StaJ:idar:illa:t:i.·Enstitüsü (Ankara:. 'I;şE, 1964).

-
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2.1.3. Seçimde ve Sağ-lamada Başvurulacak
ve Sağlama Merkezleri

Kaynaklar

ti. zell:İ.klE?. öze J..;kqrı. u l<:.üi:üphaneleI"' :i. .ye
pkezlE?.I"'i iiin=büyük anem taşıyan standartlar,
nellikle araştırmacılardan
gelen istekler
ğlanmı3.J<:i:adır.
Yabancı
an belli bir ücret
TSE'ye başvurulmaktadır.
Ayrıca TSE, l
fazlası ulusal ve ulus.lararası yabancı standart
satışını da yapmaktadır.
· S tandartla,rın. s
istenen
rsa, fotokopi
neğin TÜBİTAK

Gebze, Araştırma

Merkezi

I.,. ISO,. TSE gibi kuruluşlardant ancak araştırmacıların

ih
. aç duydukları standartları zaman zaman aldığı için,. sana.lmadan önce standardı bulabileceği kütüphanelerde
stan
rdı aramakta, bulursa fotokopisini araştırmacı için sağ
aktadır. Bulamadığ:ı.. takdirde satınalma yoluna başvurmak-

Kütüphane,
isterse, BSI,. DNA, ISO, TSE
suretiyle eksiksiz bir derme o
2.

ı., 3. ı,

•

_Genel rehberleı:

- Standards
and Spe.cifications
~rous J . Struglia ..

I

n Sources/by

- 31 Bu kaynak
rini, yayınlanmış

- Directory of United States
John E. Hartman.
Alfabetik olarak
kuruluş

vermektedir.
2. 1. 3. 2. Standartlaştırma konusunda çalış ah
kuruluşların
yayınları

- Türk Starıdardlar.t Enstitü.SU (TSE)
Standard Ekonomik: ve Teknik Der&;i:
TSE'nin.aylık yayın organı olan
larına uygun

standart-

haberleri aktarmakta, ekonomik ve teknik
işmeler hakkında bilgi vermektedir."Ayrıca yeni kabul
ilerek yayınlanan Türk Standardları zorunlu uygulamaya
nanlar, yenilenen ve revizyona tabii tutulanlar; Hazırlık
ubu çalışmaları; Teknik Kurul çalışmaları; TSE markası,
feshedilen
standartlar her ay dü
Satınalma .Rehberi:
Tü~k standarctlarına
uygunluğu TSE
arka.sını kullanma
ve özel
ere tanıtmak amacıyla, S

imal eden ve
, TSE
mamullerini~
ve tüketici.

- 32 Ayrıca,
terlilik

Belgesi

Kalite

ıyla

198ı+'den
alan

Belgesi

beri,
firmalar

Kalite

Belgesi

ve ürünlerini

ve İmalat Yeterlilik

Be

ıalar ve OrUnleri Rehberi yayınlanmaktadır.
Tür k Statı.da.rdlari Kataloğı..ı.:
1

ürk

s
1985'1::e çıkarılan
yeralrrıaktadıJ'."'Oı.
1985 Türk

katalogda

Standardları

yaklaşık

Kataloğu

450.ü Türk Sta.n

üç bölüm halinde

dü-

düzenlenmiştir,
Tek- .
yürürlükte
(*) işareti,

Kurul

diği tarih ve fiyatı

Türk

veril-

TSE'de hazırlandıkları
tabi tutulmuşlar
alt bölümler düzenlen-

B.ölüm:. Türk Sta:nd.ardları konu.:t,3,:pına görıe alfabetik
sıralanmış ve karşJ.li:irına birarada..JSulundukları say
.J.arın numa:ba.ları verilrrı.i.ş-t:ir.
3.

Standartlardaki gelişme
ergisi"nde gösterildiği gibi

ve deği
zaman

log Ekleri'' nden de izlenebilir.

er, "Standart
"Ka-

-

Ambalaj

Sanayii

Ülkemizdeki
· lenenlere
bilgi

33
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Rehberi:

ambalaj sanayicileri
hakkında,
ambalajla
vermek amacıyla yayınlanmaktadır.
,

TSE
zaman çeşitli
yayınlamaktadır.
Bunlarl.
bazen de.

- International
ümde kısaca

Organization

konularda

for Standardization

yap;ı:.sın:ı vermeye

çalıştığımız

(ISO) önceki
ISO, uluslar-

sı standartlaştırma
çalışmalarının:
yürütücüsü
olarak çeşit
yayınlar
yapmaktadır •1 Uluslararası
standartlardan
hab.ar=
olma.k isteyen
ilgililerin
yararlanabileceği
en önemli
ak ISO Standa:ntlar:ı. Ka,taloğu olacaktır.
' .ISO Ca;ta.lpg; . IS.p -tapçı;:fırıdcın
-tadıx\,, Ulus1a.rara.sı

si:anc:l.a.rtlar~

yayıı-ı.J..cınr.ı
Teknik

:Komite numarasına

numara.s:ı..nagö;rıe.<c:l.üzenlenmiştir.

i,.yyııca bi;rı.> konu

Evrl3nseL Onlu Sınıfı.andırma
{UDC) ye gcS.p!3.)ıazır
as bir indeks ve yürıürlükten
ka.ldırılmış
olan standart-
bir listesi
vardır,
Katalog İngilizce
, Yeni çıkan

ve

T.S.Q Memento? yıllık
olarak
yapısını
ve ça.lışmalarını
açık:J,ar.
anda.rt kuruluşlarına
ait adreslerini
ansı.zca oLarıalc yayınlanan
bu kaynağın
ayrı olarak yay:,ı.nla.nmaktadır.

Kuruluülkelerin
.İngilizce
ve
bir baskısı

-

ISO Standard

Handbooks;

na göre ayrı kitaplar
ların
konuyla ilgili
böylece
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kolaylaşmış

· TSO Bulletin;
><-------

/

ISO standartları

halinde
tüm standartları
olmaktadır.

Standartlaştırma

oplantı
yayınlanmış

.

il

olan

.. American National

Standards

Institute

(ANSI) Amerikan H.ükü
....

ad ı.na ulusal
standartları
hazırlamakla
görevli" bulunan
, çeşitlFticar.i
ve<endüstriyel
·firmalardan,
kamu kuru
.arından ve benzeri
grupla.pdan üyelerin
bira.raya
gelmesiy-

~~sr,..

9luş:uştur
..Kar···amacı. ~üt:;y;n
.rı bir ·değişim merkezi· görevini

uı~~a.~>st~~~~rtı~.r
deye:rdne
getirım§l<-:t§dj_r.

ANSI

ANST Cataıog;
udartları,

·.• ··,· .. > . > ()lar1ak yayınıannıaki;aciJ-r •.•.
konu indeksleriyle
beraber
alfanumerik
olarak

ilmektedir,•
Katalog ayridaTSO,
IEC, CEE<veCOPANT gi:bi
ilararası
standartların
kısa bir listesini
de içermekte-

ANSI, özellikle
kütüphane.lerin,
ANSl Kata,loğunda V§""
olan standartların
yenilenmiş
olanlarını.
iZl§yeb.il
iç in \ iki ser.i . yayıDlarna.k.tacii±,'~.
.

..

ANS'IReporter;

iki

.·.·

...

· .. · ...

haftada

··.·.·.·.•

.. · ... ·

bir

yayınlanmaktadır.

ANSI Standards
Act±Ori;.>ik:i haftada J:)i:ı;-ı y ay ı.nLanan
yeni Ve geliştizji.J.miş
standa:ı:.-ıtlc:ı.:iıı
vermektedir.

- U~S .. Nat ional
rol

oynayan

Bureau of Standards

(NBS) St.andartlaştırmada

üç Amer,ika.nkuruluşundan\J5iri

de kunu.l.mus
tur-,

Kuruluşµn

amacı

"Ulusal.

olan
bilim

NBS,.

ve tek..-.

ojiyidesteklemek
ve yükseltmek,
a hazır hale getirmektir"
ı: ( 1).
beş bölümünden biri
olan Institute
ed Technology, "test kod ve metodlarıyla,
standartları
da dahil olmak
gelişimi
için
NBS'nın

NBS, özellikle
ile

ilgili

Federa.l

bilgi

standartları

serilerini

9.tandartict.:pın.

-- American Soci~,ty for Testing

işlem

for

ve

..yayınlamaktadır.

a.nd Ma.te.rials CASTM) AŞ.TM '1898'

urulmuştur.1\"Hizmet.~ sistem,
ürün ve malzemenin yapı""''··,·
a, özellikleriyle
ilgili
standartların
geliştirilmesi"
için kurulmuş bilimsel
v.e teknik bir kuruluştur.
140.' a
Komite ve yaklaş::ı:.k 1940 Alt

ASTM'.ı.n
çalışma

zerinde

sahasıyla

ASTM standarıdı

ilgili

Komiteden

her

oluşmak-

kuru1uş,..<AS.TM'a

vermiş

E. Kaiser,: a.g.e. ı: s, 108•.
E. Kaiser,
American Society

Aynı e$er/ s .. <108.
for Testing

and Materials,

Mıtuc:11 Book of fı.STM

Sta.ndaxds, CI:hiJ.,a.d€:,lphia:.AŞT~(/ J.,9J{JJ ~ s , Li.i';
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sayfa olarak çıkmış ve 67001ün
ı yer almıştır. % 30 gibi bir oranla
'ştirilmiş standartlar eklenmiştir.

54000

- U.S. Department of Defense, bu kuruluşun
ilgili çalışma programı, dünyadaki en gen
gramdır. Bu program
tlar, endüstri
ramın amacı,
er
tanımlar:ını vermektir,
dart vardı:r.
Index öf Specifications and Stan:da;rids; y1.llık olarak
ınlanmaktadır. Biri alfabetik, diğeri nümerik olara.k dü .••
lenmiş iki böJ;Um halinde çıkmaktadır,"'Ayrıca iki ayda
yeni ve geliştirilmiş sta.ndartlar için, Department of
ense,ekler yayınlamaktadır.
•· ll.S; General Services. AdministratiOn.

Federal Supply Service.,
ı.ınma Bakanlığı (Department of Defense) ndan sonra, resmi
ndartlaş tırma ·• çalı şmalarırü yürüten ik.in:Ci. bir ktı.:rulu.ş
eral Supply Service'd:ır.Görevi hükümet için etkili ve
rıomik sistemler sağlamaktır.
Tndex Of Federal Specific·ation:s aüd Sta,üda:rdi:;;; yıllık
yayınlanmakta~ güncelliği yapılan eklerle sağlanmak
Standartları alfabetik: ve mümerik olarak sıralamakta-

British Standards lnsti•tution (B.ST), Ultıs,;:tl s tandartlaş tır...
kuruluşu o Laz-ak daha örrce de değind.iğ:i.m..:i.z BSI 'nin yaptığı
yınları şöyle sıralayabili:ı;,iz:..
Yearbook; B.SJ hakkında bilgi veren bu kaynak~ a,y;rıca
ve diğer BST yayınlarının kısa tan:ı..mvın::ı:. vermektedir.

-
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Yearbook supplement; İngiliz
nulardaki uluslararası standartların

rak düzenlenmiş bir indeks vermektedir.
ve ISO standartları için bir

BSl News; yıllıkta (Yearbook) ve
Supplement)
retsiz
Annual Report; BSJ'nın yapmış olduğu ve yine üyeleri
ücretsiz olarak gönderdiği bir yayındır.
- Deutscher Norme.naussch.Q$s<(.DNA), Alman standartlaştırma
DIN mar-kas ı; alt:ında.( iUman standa.rtların:ı.. yayınla-

DIN I English Translations
of German Starıda.rds
ring-folders,
1972 · (DNA)
1973

:. in

DIN Normblatt .... Verzeichnis :. Stichwort•-Verze.icb.nis/
by DNA~ l 973. Be.rl i n-jıe.s t ,

kuruluş, dünyada
ı birarada gös
, World Standards Mütı.ial Speedy Firid~:r1. Ame r-Lkeı , İngil
rıe, B.ati Almanya, .Fransa., Ja.ponya ve lSQt11un konuyla ilgi
• s t aridar-t Lafii.n i, 6 ·cilt halinde sunmaktadır.
Cilt 1 :. Chemicals .wof.ld Standards Butual Speedy Finder
Cilt 2.:. Electrical and Electronics Wc;ırld Standards
Mutual Spe6dyfinder
Cilt 3: Machinery World Standards .Mutual Speedy Finder

-
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Cilt
Cilt

4: Materials
World Standards
Mutual
5 :. Electrical
and Electronics
Safety Standards
Mutual Speedy

Cilt

6: Handbook of Comparative

Kullanıcıya

kolaylık

dü.z;enlenmiştir

sağlamak

World Stee
amacıyla

ayrıça..<Uç

:'.

1. Standart
2•

3.
2 .1., 3. 3. Standartların
k~g~~ a ilgili

7

mikrofi2 piçl!nleri_ ve
olarak çalışan
kuru ....

1uşıar

.

Andığımız çeşitli
ulusa.I ve uluslararası
kµruluşlara
kaynakların
dişl.nda\Sta.hda.r-t:Ta.rl.rrı.ikrôfilrrı.biçiminde
ç:1.ğlayahkuruluşlar
şöyle

da va.fdl.r.

Mikrofilm

s tandartla.rırı
kütüphaneye
sıralamakmünıkündürıı

Standartların
mikrofilm
epolama.dan sağlacya,ca,k'kaza.nç~

biçinıirıde
sağlayacağı

biçiminde
çoğaltılma

elde

edi

avantaj-

olmaları
ne.de.n.Ly
Le
ve kullanını.l.a.rın

.ki

kolaylık~
yeni malzemenin düzenlenmesi
Sırasında
ya.pı
ğ(da.kiş lenı.lerden tasarruf
>edilmesi ,i ·. mikrofilmin
asıl -:•. belgeye · •· görıe .··•daha. •· kolay/ gUn<iel.le.şt;irıilebiJ..:ıtreıad..• •.Cl)•.
Mikro£ ilmin

yerini

. :ı;.ıca, ge.riye dönük olarak
k üze.ne saklanabilir.

aldığı

asıl

yapılacak

C!Qrij.irıal)belge

de,

çalışJIJ.g.larda, ku l.Lana l+

'

Uluslararası··
ğlayan .en.ıönemli

alanda<s.tandartları
.miJ<rofilm biçiminde
iki. kuruJ.uş aşağıdadır::.

1) France$·E. Re ieex , a.g.e.,

s. 109.
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\""\ Visual
andling

Search Microfilm

Services"adıyla
ve federal

File (VSMF):Bu
da bilinmektedir

standartları

16 mm. s

sunar.
Standartlar
15 günde
günde bir gözden geçirilip,
yenilenmektedir.

VSMF 1985 yılı

içinde

başlamıştır.

Global Enginee.ring
gibi

Documentation Services:.

çalışmaktadır''"
gözden
2•.ı.4.·

Bu kuruluş
kuruluş
tarafından

Standartlar

geçirilip

yenilenmektedir.

ve· Yararlandırma

Dermenin. Düzenlenmesi
2. 1. 4 ., 1.

Sağlanmaları
.Jltüphanl3 içinde
.Ô,

60

De12ola;ma

pek problem. ç:.ı..karmayaTI
standa.rtların,
dµzenlepıne.le;rıi

konusu

her

atmıştır
.. Pek çok kütüphane
standartları,
· yle 1 kütüphanenin
genel de:rımesind.en c:1yrı

ttıtıncıyı

etmektedir.
Bu tür
sistem

belgelerin

yoktur,

depolanmaları

Genellikle

utulan yol,
a da dosyaiar
içerisinde
tu ya da dosyalar
alfabetik

TSE Kütüphane

için

geliştirilmiş

standartların

bir

ve Dök.i.irnantasyon
Me:pl<:Eô!iz.i' nde bulunan

p_µs·c:111. ul.us larara.sı,
. özel Vy. askeri
sta119c:1.:rtlar, ilgili
ldukla.rı
kuruluşlar
esas alınarak
standart/numaralarına
kutular
içer is inde arşivde
depolanrrıa.1<.ta..dır.
B.u kutular
ad.1;na
•·• göre . ·· alfabe.tik

.· sq.radadır

..

TUGAM Kütüphanesi,
apta

standart

çerisinde
a ayrı

Türk sta.ndartlarını

numarasına

göre

depolamaktadır.
dolaplarda

aynı

onlu

gruplar

BSI ve ISO'dan
yöntemle

s
art
edil'.' ..
tandard:ın
Süresi

geçmiş

stan.dartla.rın

Sa.klanma.sı

konusunda

tar-

+f;imalar vardır.
Yer ve dosyalamaya yardım için,
eski stan
artların
·..atılması:
gerekeb.ilir
.•• .Ancak .dal).sıeski •.bask:ı.lavın
çerli
olduğu.dönemdeki
sç1.:na.yi bilgisini
:kull.an;mak isteyen
vaş t:ı..rrrı.açılar:ı.n)~t:ı..l;mas:ı d.i,i,şürıi,i,len
stand.cif'.tları ·• avactıklar:ı.
ç1

unutul;mamal:ıq.ı1;1.
Günümüzde ANSI gibi pek çok kuruluşun
kütüphanesi,
geçmiş standart
dermelerinin
saklanması
için yapılan
.sk:ı.lar
büyük sıkıntılara
düşmektedir.
Kütüphanenin

lla.nıcı.larını
ski standartları

ve geleceğini
gözönünde tutarak
kütüphane.ci,
tutmak veya atmak konusunda karar verme-

2.1.4.2~ Kataloglama
Standartların

bibl

.kodlar:ı:.)
l

Möderrı Dokünıcıntasyon ve Enfo';masyon
doğ (Ankc1.ı:a:.TÜBİTAK, 197.2),i

s. 38.

İşlemleri.f

boyutu

.Çev. Berin .U. Yurda.

Örnekler:.
- DIN 5007: Alphabetische
Ordnung von Namen Deu
Einhets-ABC-Regeln
für Schriftgutablagen
(Regi
turen),
Karteien,
Namens-verzeichnisse,
Address-un
Fernsprechbücher,
Orts-und
Strassenverzeichnisse.
(Alphabetical
arrangement
rules for alphabet
card
and

Kısaltılmış

Biçimi~

DIN 5QQ7

British Standard
1629: 195 O:. Bibliographical
ces. London: British
Standard
Institution,
20 P• 14 cm,x 21 cm
2/6 d.

referen
1950.

Kısaltılmış
- ASTM Standard

D257-54 T, ASAC59.3-1954:

Teh.tativ.e

methods of test for. eı.ectrical
resist~rıce
materials,
Philadelphia:.
American Society
Materials,
15 cm.x

June 1954.
23 cm;

Kısaltılmış

Biçimi:

22 p .. lOill..

o.f inşµlating
for. Testing

tab.,

8 ref.

ASTM D 257-54 T veya
ASAC59. 3-19.54

- Türk Sta.ndarci:llar:ı_>3250/Haziran(l9.7.9tr. DOkti}na.rıtasyon
-bibliyografik
atıfiJ..a.n. tipik
kelirn§Jerin
k.ısa.ltmaları.
( Döcumentation-·. bibliographical
refg:r'.e11.qes)
abbreviations
of typical
words). ArıJça.ra: Türk Starıdardları
Nisan 19.80. 29 s . 21 cm. x 29. cm,, 2i4.0 TL..
Kı.s.aL't ı.Lm.ış Biçimi:"

TS 3250/Haz3-pa.n 1979.

Enstitüsµ,

- 42 - Türk Standardlları 1212 :. Yazılı
ve alt bölümlerin

numaralanması.

sions and subdivisions
Türk Standardları

belge
(

in written

Enstitüsü,

Nisan 1974,

2 s

29 cm.
Kısaltılmı&0Biçimi:

TS 1212.

Kütüphanede
dermesi varsa,
dart seri
loglar hazırlanabilir. Her seri kendi içinde standart
göre nümerik dizilebilir. Ayrıca standart adına
çıkarılacak fişlerle ayrı ayrı kataloglar düzenlene-

Kütüphanenin genel kata.loğundan a.yrı tutu1an Stançlart
lara ait bu kataloglara kulları.ıcılarıyönlenq.irenişaret].er
konulmalıdır. AyrJ.ca genel kataloğun yazar adı bölümüne,
standardı çıkaran kuruluş cıq.ı altında konulacak bir kılavuz
kartla, ilg
kullanıcılara çeşitli standartlaştırma kuru
luşlarından gelen standartların varlığı gösterilebilir:

Türk Standardları
(TSE)
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International Organization for
Standardization
(I'S0.)

Yine ilgili okurlara yol göstermek amacıyla şöyle bir
ile de yetinilebilirı:

Küti.i.phanede•TSE . tarafından yayınlanmış
Standartların bir seti vardır.
Lütfen, görevli kütüphanecinin yardımını
isteyin.

Kontrol yapabilmek için kütüphane:n.irıreferans bölü. ya da referans kütüphanecisi 1 · kapj: katalogda bulukılavuz katların tamamını içeren küçül{ bir kart indeks
tutmalıdır. Amerikan Hükümeti, standart dermelerinin "Gover
rrıent Document Depository Collection" için.cie.>yer almasına
dikkat etmektedir (1),
Cl) Frances E •. Kaiser,. a.g.e.,

s , 110.
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2.. 1. 4. 3. Sınıflandırma

Standartların sınıflandırılması için kul
li bir sistem yoktur. Kütüphaneci ya da bilgi
standartların sınıflandırılması konusunda,
pratik olan yolu seçmektedir.

gibi, gene
adı altında
TSE Kütüphane
Merkezi, TUGAM
Boğaziç üniversitesi Kütüphanesi gibi kütüphanelerimizde
uygulanan yöntem budur.
Sınıflandırma
zanmış sınıflandırma s
örneğin
Türk Standardına UDC (Universal Decimal
verilmektedir. Türk standartları
göre sınıflandırılabilinir.

numara.,..

Eğitim, fen ve sosyal bilimler, kültür ve iletişim
qlanlarındakl belgeler için geliştirilmiş bir sistem Olarcı..k
ÜNESCQ THESAÜRUS'(l) un "Genel Konular11 başlığı a,lt:.tndaki
ir alan, standartlara·ayrılm.ı.ştır:-

u1.1esco Th.escıut:us, bop.l , Jean.Aitchison
19.77)/

s .. 8.

(2 Vf;Jlş,;-/PfJ-ris.:

unescc ,

- 45 A General

Section

A 6 0/6 4 Standa.rdizatiôh

A

Standards
x Building
Standards
G 59.35
x Information/Library
x Educational
Standards

63

A 63 .10
A 63 •. 20

A 63.30
A 6 3 •.40
A 63.80

Codes of Rules
Professional
Standards
2.1.4.4. Yararlandırma

Standartlar,
ullç1.nıcılardan
dir.
a yo1µnu seçrnesincl.~lçJ.
am.aç
s1,lilaktcı.cl.:ı..r. Stancl.artlar,.
pinin yazgeçi+m~.z. bilgi

iste]s:1erini

öz~Tl.ikle
özel
kaynaklarıdır.

Standart
dermeleri
bir sınırlama
sunulrnaktadır.
Gerekirse
.ilgili
· zrneti

.

gililerin

karş:p--

ara.ştw.rnı.ıa
kütüphane+

yapılma,ksızın
ilgi
kişi için fotokofJ.

de verilrnekte.dir~

nan s
rilrnernelidir
rt dı.şından
tüphaneci
2 .2,

Daha önce de
sağlanan
standartlar
bu tür

belgelerin

kaybına

..

B.İLİ.MSEL TOPLANTI BİLDİRİLERİ

2~2.1. Tanım
Çe.ş.itl
olarak

Js:uvuluşlar
düzenlenen

ta.]?a.fından
konferanslarda

belli

)s-.onularda gele ....

ve.belli

bir

bilirıı

46 lanının belli bir konusuna ayrıimış·
imiz toplantılarda sunulan bildiriler, gene
toplantılara )<:atılanlar için çoğaltılmaları
geçirilmesi güç olan belgelerdir.
David Wood, "konferans
ticari monografiler halinde
ınlarda
er yıl
olarak saydım" demektedir (1).
David.Wood'un da vurguladığı gibi, yapılan toplantı-·
amacına uygun olaraken son gelişmeleri içeren ve ti
izlikle hazırlanmış olan
antılardan
onferans
eçtikten sonra
ektedir ( 2)

sonra yayınlanan bilgi-·

er güncelliğini
Yayınlanmayan
g.i
aynaklarının bibliyografik denetimleri de zor ,gerçekle.Ş,rı.ıek .

Yapılan toplantının amacını açıklayan,
kuruluşu
e varılan s
geçirilmesi
r .. Ancak
ıuluşlar ve araşt:ırmalar
'letişimi için bir araç olarak
D,;1vidWood,. "Grey Literature

{3) hu tQI?.,.

••. ",,

TomNorton,. "Grey Literature.",.
Donald Davinson,. Biblioqraphical
Bingley,,. 1981); ş. 116.•

a. g.m. ( s. 1.7.
Control

(2. bs. j> London::..Clive

-

-

lantılarda
sunulan bilgilerin
duyurusunun
masıdır.
Bu nedenledir
ki kütüphaneci
topla.ntı
dan önce haber alabilmeli,
ilgili
kuruluşlarla
parak toplantılarla
ilgili
bildirileri
Kütüphaneci
şit

bilgi

işbirliği

yapacağı

kuruluşlarda.ni

ik.i çe ....

isteyecektin.

1.

bu sorularııı.a
bµ3-abileceğini

cevap alan.kµtüphaneci
öğrenmiş olacaktır,

2 ., 2. 2. Seçimde
Son otuz

yılda

biJgiyi

ve Sağlamada
sayılarıında

nerede

Başvurulacak
büyük art:ı.ş

ve nas::ı,l

Kaynaklar
görUle.n ve

bilim ve teknoloji
alanında
karşımıza
çıkan
önemi, .Unes co t riun 196.3 yılında
yaptığı
bir

bu bel
yayınla

vu:rıgulanmıştır ( 2 ) .

Unesco Scientific conference paper$
and proceedings~
.
'
UNESCO, li63.
Ancak bu yayından önce gerçek anlamda? konferanş
bil
irilerinin
durumu Michael Gormantarafından
tartı.ı;,ı·::ı...ln:ı:ı.Ş"'"':
ır (3).
Daha.sonra Uneşco' nun y ap t ı.ğ ı, yayın~ hazırlanan

ii.rı :raporla destek.lenmia (4-); ve bunudiğer yayınlar izlemiştir.
1) C. Peter Auger,

"Reports,

Donald Davinson, a.g.'e.

Patents,

Standards ••• ", a.g.e.,

s. 113.

117.

Michael Gorman, "More on Cataloguing,
(June, 1971),. 330-331.

·11Librarı.1

World, 72 (852),

Unesco, "The Flow of Information from International
Scientific
Conferences", unesco Bulletin för Libraries,
24 ( 3), (March
April, 1970), 88-97.

- 48 Konferans
üç ana

bildirilerinin

görüş

(1):

bulunmaktadır

1. Konfey,ansların
ılacağı,<

etkili

pla111ndan

.amaç Larıa , programı

2. Yayınlanmış

habe.rdar

olmak· (nerecle

gibi)

metinlerin

izini

bulup,

almak,

3
üvenilir

bir

girişi

Birinci

İkinci
bildirileri
ulusal

görüşle

ilgili

olacağı

söylenerrez.

Bu durum, genellikle
ye Bibliyografyası

Üçüncü
azırlanmış

yayının

dergi

ve kitaplar

duyurulmasında

derleme nüshasını

Ierleme kanunlarının

her

yamsıra,
vardır ..., Ancak

zaman

en önemlisi,
teslim

yetersizliği

Bir başka neden de bibliyografyaların

görüş

özel rehber bulun-

bibliyografyaların

Bununnedenlerinden

'nın düzensiz

etkili
pek çok

etmemesidi!r.
ve eks ik.l i.ğ.inden
örneğin Türki

yayınlanmasıdır.

içinse,

özellikle

bibl

hazırlanmış

estekleyen

ulusal

bildirilerin

yayınlacb.ğı

kaynaklanmaktadır.

olarak

çok sayıda

duyuran gazete,.

bibliyografyaların

yayıncının,

..

görüş için yararlanılacak

yayın ol~ak

kaynaklar

lara,k

sağlamak

kitap

ve benzeri

kayna,klardır.

Y1.1..k.arp.. daarı.dJ,.ğ.ı.rnı:z

üc .• gppüşle

sempozyum<bildıLrilerinin
Uç ayrı

başlık

IJoncı.ldDavinson, a.g.e.,

ilg.:i.1.:i.9·fqrç1,k, konferans

sağlanmasında
altında.

s , ]18.

sunmak

l:ı.a.şvurulaca,k
mürnk.ü.rıci.Ur.

kay»

'.
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2.2.2.1. Konferans ve sempozyumlarla ilgili
ayrıntıları veren rehberler
Bu kaynaklar, konferansı ya da sempozyumu
, düzenleyen kuruluşların adları,
ınları hakkında ayrıntılı bilgi veren
rehberlerdir. Rehberler
ve

..... !Directory of British Associations
(Beökenharn{ Keht, · CBD
search):
Bu· kaynak sık sık gözden geçirilip, yenilenmekte-

- Yearbook of International Organizations
International Associations)
Uluslararası

(Brussels,

The Union

ion of International Association' ın aylık olarak yayınladığı aşa
"·ıdaki kaynaktan edinebiliriz:,·
-. International Associations

(1949-

Aynı kuruluşun yayınladığı bir başka kaynak:
- International Congresses

CaJendar (1961-

ytll1k)

World Me.etings (New York, Ma.c Millan International, Uçı:,,y.lJk):..
kaynak üç ayrı se;l'.'i h<;ll:i.r1de .çıtnıc=1.ki:a.ciı:p:.
- World Meetings·-United States and Ca.na.da. (1963.,.,
, üç aylık)
- World Meetings--Outside UnHed States and Cana.da (.1968-·
3 aylık)
- World Meetings-Social
and Behavioral
and Management (1971, 3 aylık)
.... Scientific Meetings (Poway, California,
üç aylık):. Bu kaynak, bilim,
mühendis·lik ve yönetim bilim dalları
ve bölges
olarak yapılan toplantıları

Sciences Human Services

Publications,
, sağlık,
, ulusal
•
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- Forthcoming International sc.ientific and Technical
ondon, Aslib 1971,3 aylık)
özelikôriu rehberi olarak.aşağıdaki

Conferences

kaynakömek

-· Meetings on>Atomic Energy (Vienna, In\e.rnational
1969...
, 3 aylık)

gresses" başlığı

- Ulrich's
yı 11 ık
2. 2. 2. 2.

Yayınlanmış

olan

bildir

il.eri

göstE;.

ren kaynaklar

::.. Proceedings in. Print (Mattapa.n, Ma Proceedings in Print Inc.,
, y ı1 da 6 kez):. Bu .kayrıak bütün konu alanları.
ve diller..
çıkan

bilimsel

toplantı'.

bildirilerini

vermektedir~

B.ildi-.

'leri,.konferans
ya da sempozyum adından değil,
başlıktaki
anlamlı kelime (keyword) altında
verir.
Yazar adına,
des
ekleyen kuruluş
veya yayıncı
adına ve anahtar
kelirrıelere
··re düzenlenmiş
indeksleri
vardır.,
Başlangıçta
Special
',braries
Association'
ın bir projesi
görünümünde
daha sonra ticari
bir yayın olarak çıkrrıaya,:başlamış-

-· B.ib.l iograph.ic Guide
Hall, 19-80., yıl l tk eklerle beraber çı"""·""·"''·""
- Index of Scientific and Te.chnical Proce.edings (.Philade.lpliı.ia,
.nstitute for Scientific Information, 1978·· aylı.k, ayrı:ca 6 aylık tap
ı u c i 1 tl eri vardrr ).
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- Directory

of Published

Proceedings'ı

Aynı kuruluş, bu genel nitelikli

kaynağın yanısıra

[Jınla:rrak.tadır:
- Series
( 1 9 6 5. -

SEMT~ Science,

Engineering,

Medi~ine

, ay 1 ı k )

• Series

PCE~. Pollution

-· Series

SSH:. Social

Scie.nces

and Humanities

Bilimsel
toplantı
bildirilerinin
sahip olan British
Library

(19.68-

çok geniş bir
Lending Division

konuyla.".:i.lgili
- Inde.x of Confe.re.nce Pa.pers. Re.c eiv e.d (.ayl t k ola.ra.k
ayrıc
yı.llı:k toplu ciltleri
de yayı.nlanmaktadı.r).
) :.. 19.SQ yılında
- B L L Confere n c e. I: n d ex (.1 9. 6 3 -·
1
_63-·19.74 yıllarını
kapsaya..n toplu bir cilt 1 19 74;,..L9,78
llarını
kapsayan beş yıllık
toplu bir ek ciltle
bE:P~b.~rı

yınlanmıştır.
2. 2

•

Bilimsel
toplantı
bildirileri
iyograf
. denetim mekanizması bir
adır

ama yapılmış

- International
(W.i n i red Gregory,
ongre

ve konferans

bazı

bibçat-

büyük çalı

Congresses
and Co
New York: H. W. · Wi 1 s
bildirilerinin

c

1840-1937
:;,Bu kaynak

- 52 anada

Kütüphanelerinde

toplanmış

olanlarını

I nternat fôhal Congrtesses
1681:.., •(Union
s s oc t a t i.on t ı n çıkardığı
bir kaynaktır) ı-'0

of

1969-1972 yılları

-· Curre.nt

Index

to Conference.

Papers

in Chemis.try,

1969-,1970. ..

.... Current Index to Confere.nce
19.69--1970.

Papers in E.ngine.ering,

- Current Index to Conference
1969-19.70 ...

Papers in Life Science.s,

- current

Pap e r s ~. Scie.n.ce. and

lnde.x .to C.onf.e.re.nce
Tech no 1. o gy , l 9. 71 - 19. 7 2 .

İlk üç kayrı.a.k;:konu ~> yazar ve toplan.t:ı a.dına gör~
cl;i.fzehlenmişfir.
Sorıurıcu-kayilak ise,
ilk üç kaynağın y·§J?.trıi
lmış ve onsekiz konu grubundan oluşmuştur.

olara.k:.

- A Guide to Internationa.1
Musicology 19.0.0.-19-75 (.John
e.11 ve
London:. Gar l and , 1979) verilebilir
..
Tümkaynakları.n
yanı.sıra,.
Serial
Ti tle.s ,. bu konuda yapılacak
unutulma.ması

gereken

de.ğerli

kaynaklar
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- National Union Catalog (Washington:
U.S.
ongress Catalog Publicat.ion Division, 1956aktadır, aylık, 3 aylık ve yı.llık,
ayrıca beş
1 t l er i va nd ı r. UMI 'd e n m i k r o f o r m o 1 a r a k d a . a 1 ı
- New Serial Titles. (Washington:
Record Division, 1953 ...
ciltleri
çıkmıştır.

ciltleri

yapılıyor.

TUmi bıı yapancJ. di.lJ.erdeki>kaynaklar,tn.
>7art3-!lclc3.(tıii:rk9e.
olara~ verebilegeğimiz
yayınların
çok, a.z s.ay;ı.d.a
oı<:iµ.-
g}::n:'a:ük.

':t ayınlan:rı:ı,:ı.:ş

grafyas ı kaynak olarak
akale biçiminde
çeşitl.i

"Türkiye
bileceğimiz

o"l,an

bi la.iriler

iç.in

'Türkiye

verilebilir.
Ayrıca bazı
sµp§J.j_yayınlardakarş:pnıza

Makalele.r.

Bibliyografyası"

önemli . bir .kaynaktır

'B.ib.li-

bildiriler
ç:ı,krrıaJ:
....

bu konuda bç1.şyu-

..

-· 8.il imsel Jop.1 antı Duyuru RUJ teni JN/3. tionaJ and
te.rnatjonal Meetings on ~cie.nce and Te.c.h,nology)
(An kar a ;
, 3 a. y l.ı k )

0.\BJ TAK , 1 9 7 4 -·

ilim

TÜBİTAK
Dokümantasyon
dallarında.

oplant:ı,.

kongre,,

Merkezince

sempozyum,.

er hem bu toplantılara
katılacaklara
s.teyenlere
hem de toplantı
yardımcı

olmak amacı. ile

Nisan ....Ara.lık
el Toplantı

19. 7 4

nitel.iğin-

Duyuru Bülteni,
bir

yayı

cilt

Bilimtüm

1975

halinde

düzen içinde

geniş

vermektedir.

başl:ı:.kları

aı..,.,

-
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Disiplinlerarası konu başlıkları
unları izleyen konu başlıkları mümkün olduğu
başlıklarının sırasında verilmeye çalışı
enin sonunda yer alan alfabetik konu dizini top
an seçilen ve toplantının konusunu bel
özelikler grubundan oluşmuştur.
ık toplantıs olduğunda kuruluş
Bültende
ini, adını,
ağlanabildiği
dili, son başvurma tarıihi, katılma ücret
ayrıca belirtilmektedir.

gibi ayrıı.n-;

Duyurular, yur-t' içinde ve yurt dışında temas kurula.n
civarında ulu3·aX ve ult.ıs1a.:r:'arası araşi:J.rnı.a ye eğitim
sağlanan bilgilerin de:rılenrrı.~şi ş9n.ucu ortaya
kmaktadır ..
BilimselToplantı Duyuru Bülteni yılda dört kez ya~
Ocak sayısı daha önce çıkan sa,y;ı:.la,rı güncel
getirir.
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde çıkarıl-

Bültenin en son s ayr.s ı Ekim

,

B.eya,z:ı.tDevlet Kütüphanesi 'nden sorulmuştur.
Derleme Müdürlüğü'nden
sorul.duğunda böyle bir yayın kaydının bulunmadığ+ ceya,bı; alı;nm:ı.ş.,.,
tı:r;.

- 55 2. 2 .. 3. Dermenin Düzerilenmes i ve
2.2.3.1.
Bilimsel

Depolama

toplantı

;iC)rmunc:la
yayınlananları
~u yayınlar
kütüphanenin

bildirilerinin
için

depolamada

sorun

, kitaplar
gib
ası mümkünolmayan yayınlardır.
Dağınık sayfalar
halinde
kütüphaneye
gelen bu tür yayınları
b.ildiğimiz
dosyalar
ya
da kutular
içinde depolamak mümkündür. Kut uLar-ı,nüstten
de
ğil de, önden açılıp
kapanabilir
olması,
kutular:ı..n üst
.onmas olanağını
,sağlayacağından
daha elverişlidir
(
ı.· ..... ······.,
Bu tür yayınların
mikrofilm
ve mikrofişle;rini
sakla
ak için bilinen
kart dolapları
içine
girehilecek
özel fiş-.
likler
geliştirilmiştir
(2).
2. 2. 3 .. 2.

Kataloglama

Günümüzdeçok geniş

lanmasıyla
amacıyla
Berin
Berin

uygulama a Lana. bulmuş
C 3) a.dlı ese.rui.n

olan

Anglo

11

ilgil
aynen verilmesi

u.
u.

Yurda.doğ,

a.g.e •. , s:

Yurdadoğ,

a,g,e.,

50.

s. 51.

Anglo-.'/lrne:dcar:ıCatalogir:ıg Rules.

(.Chicago::. North American

Te:xt,.

196.7)~
TtjBİT.?lK,. TfJRDOK•. Kataloglama

Kuralları.

(Ankara;.

Ti/BİT/!K,. 1980.)•.

-
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şında
da
bölümlerdir.
Yukarıda andığımız

Sü,reli yayın biçiminde yayınlanmış olan b.ildiriler,
bir süreli yayın gibi işlem görmektedir, ancak bu du
yayın her zaman genel kart katalogda gösterilmemekte-·
Yapılan işlem, kütüphanenin süreli yayınları için.tutu
n izleme kataloğ1'..mda bu tür belgeler için de yer
ç.maktır.
_Bu durumda bildiriler süreli yayınların yanında
r almakta, alfabetik konu grupları ya da başlık altında
rleştirilmektedirler.
"Kataloglama Kuralları" adlı eserden:(2):
"KONFERANSLAR,

KURULTAYLAR,

TOPLANTILAR,

ola.rak ve kendisinin tüzel bir karakteri
şun bir .eyle.mi sayılır.
(1)

(2)

,J::ı. (s.

kurulu-

MichaeL Gorman ve. Paul W~ Wink.l(;!r, ed., AngJQ.,.;ldırıericarı
Catalog,;ııing
Rules (2. bs.1 London:. Library Association,
IQ.[J'2JTUBiTAK,

TÜRDOK,a.• g •. e.,

ss.

168-171.

· 87.: Genel

plantı,

kendi

Kural:.·Bir
konferans,
adı altında
fişe alınır,
daha çoğu izler:
Toplantı

arihi •. Tasarlanmış
fakat. toplanmamış
s.g. konferans
öncesi yayınlar
için)
uyulursa,
bunun için konferans
lan başlık
hazırlanır;
ancak

bir

·as •.· ··•Ad.
A. Adın biçimsel

su.nulu.şları

değişikse

iri düzenleyen
kuruluşun
adı.rıı veya adının
çeriyorSa,
il::ıu. biç'im tercih
edili:ı:ı.
FAO· Hybrid

kısaltmasını

Maize' MeC:;!.ting

University
of Illinois
tion,. Robert AllertOn

enel

ve biçimlerden

Symposium on Self"'."Organiza
>Pa.rk, 1961.

B. Bir konferans
hem kendis in8 ait bilimsel
bir konferans
dizis indekilerden
birisi olarak,
bir ada sahipSe,
fişe kendi özel ad::ı:. altında.
Symposium
'I'or-orrto, 19.5 3 ..
XNutrition
Symposium.
Symposium on Endocrines
and
of Michigan,
1958.
XNutrition
Symposium. University

c.

Konferansın

adındaki
dikkate

toplantı

alınmaz.

of Michigan,

bir ada,
daha

alınır.

1956.
ve yılını

- 58 Biennial

Louisiana

Louisiana

Cancer

Cancer

Conference

değil,.

Conference

Second Conference. on Co-ordination
Research,

Saltsöbaden

Conference
2.,

lantılar

1957 değil,

on Co-ordination

Saltsöbaden,

of

1957.

-.... . . . ,.,..L

mara kullanılır, fakat köşeli ayraç '.içinde alınmaz.
lama düzensizse başlığa alınmayabilir~ bu durumda
zliği açıklayan bir bilgi fişi de yapılabilir.
90. Yer.

Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 3. , İstanbul, 1979.
Workshop Conference on the Role of fuhe Director
of Medical Education in the Hospital, Chicago,
19.59.
Symposium Uber Gas-Chromatographie
., Leipzig,
1958.
Başlık
Hybrid Corn·Industry
Yer adı konferans·ınadının bir

ise,. tek-

Paris Symposium on Radio Astronomy) 19.58.
B.. Konferansın içinde toplandığı
iy.i tanıma imkanı sağlıyorsa, coğrafik
lir. B.u durumda; yayınlarda da öyle yer

daha
tercih edi, kuruluşun
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ı konferansın adı için kullanılan dilde
, bulunduğu dilde ·verilmelidir. Çok uzun
saltılmışları kullanılabilir.
Konferentsiia po pochvovedeniiu :: fiziolog:ii
rriykh .rc:l.8tenii, Saratovskii Universite-ı:,.. 1937

kı.ıJ.'.

Regional
1., Perk
Kuruluşun a.dit 'l'erkiris lnstitütioh aridMassach.üsetts
for Blind ..
Arden House Conference on Medicine and Anthropology,

C. Bir konferansın birle.şimleri iki ayrı yerde yapı.1he.n ikisinin adı da kullanılır. Bu ye.rlerin say::ı:sı
çoksa, sonuna vb. eklenerek yalnızca asıl veya adı
anılan toplantı yerinin adı kullanılmalı.dır.
Milletlerarası Arkeoloji Kongresi,

ı.,

Ankara ve Kon...

, 1972

World Peace Congress? ı.,
Institute
Long Beach.
State College ve San
International Ge.ologlcal

Paris ve

19.29

91. Tarih.: Başlık tek konferans
toplandığı yıl eklenir. Top
aşkalarından ayırt edi
ti. günlerini gösteren ·ta.rihler kullanılır.

buna konfeveya
, toplan-
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agricole

interalliee.1.,

agricole

interalliee.

Par

1919
Conference
1919

Paris,

II

örnekler:

152 s.; 24 crn . .,.(Cam Pazarla.na A.Ş. yayın; ,c,· ·

no:

1985/2)

örn. 1: Mi111Kütüphane Kataloğundan.

74-5.5
IJUL.B

Ulusal El Sanatları SernpozyUIIRl (1st: 1981 Nov.
18-21: İzmir)
1. Ulusal .el. sanatları sempozyumu bildirileri/
cornpiled by ±srrail öztürk.-tzmir: Ibkuz Eylül üni
versitesi, 1984.

Includes bililiographical references
1. Handicrafts I. öztürk
II. Title, III. (Series)

(comp.)

7446
örn. 2: İslarnTarili, Sanat veI<~ltürü Araştırma
M:ırke.ziKütüphanesi ••I\c:1,-t::cl].oğundan.

61 2.2.3.3.

,,Bilimsel

Sınıflandırma

toplantı

bildirileri

konularına

ndırılabilirler.
Bunun için bilinen
ve k.ullanı
ndırma sistemlerinden
yararlanmak. mümkündür.

Bi

sınıflandırma
sistemleri
· temlerdir.
Burada
mek., konu ile
mak olacaktır
rında çok
ürk Kütüphaneciler
bu iki sistem üzerine,

2.2.3.4.

bilgi

almak iç.in

yara:rıla-·

Yararlandırma

Kullanıcı
glar:ı.na girmiş
dukça
'r ve daktilo
mak.i.na Lar-ayLa çoğaltılmış

oLan bildirilerden

:ı:;•arlanmak
çok. güç olmaktadır.
Hu

yapılacak

kütüphanelerin,
·~er çevresine

bilgi

iş,

bu tü.rden

belgelerin

bulun-·

kaybına

Böyle
içindeki

2.3. TEZLER
2.3.1~ Tanım

"Bilimsel/bir
yaP.ılan

derece

(lisans,

b.i Ldrns.e.Iaraştırmaya

a.g.e., s. 81.

doçentlik
(1)

adı

vb.)
veril-

-
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Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalar
göstermesi, sahip olunan bilginin sınırları.
üzere y.apılmış çalışmaları yansıtması bakımı
r, bir kütüphane dermesinin en önemli bölümünü oluş

C. Peter Auger, bir
pek çok

rn:ıa sonuçlarını vermektedirler. Her iki belge
luşları veya sonuçları içermektedirler. Hem tezler ve
raporlar bir üst kuruluşa (bir üniversiteye, bir reşmı
ya özel kuruma •. ,) sunulmaktadırlar ve her iki belge türü
yayınlanmamış b,elgele:rı olara.k anılmaktadırlar Cl).

olanları
olma. özelliğini ortadan kaldırmayacak
2 •.3 .• 2, Seçimde

ve Sağlamada

Başvurulacak

Kaynaklar

ılmamır;ı diğer gri yayın türleri gibi, tezlerin de
ibliyografik denetimi,
e zler ba.zen,
glarında
nin
zlerin sadece yazarlarının bildiği,
neden olmuştur (2).

c. ]?e.teı; /l.uge;r1 use qf Reports
Butte.x; Worths,
1975),
e , 55.
Ja.le. Baysa,l

L.

a.• g. e.• (

•

kaynaklar

Liteı;c;i.tıire

(London;,. Boston:

·

FLAf

TüRDOK'un
yapılan tezlerin bibliyografik denetimi
dınlatmaktadır.
Tez Duyuru Bülteni (Anka.ra:. TüRDOK, 1974-·
TURDOK, 1975 yılında yaptığı bir duyuru ile tezlerin
denetimi
İlk kez
Ur kc e-· İ ngilizce
irinci sayısı 19
75 yıllarını kapsayan bu yayının Türke baskısı "Tez Duyuru B.ülteni" adını taşımaktadır.
19.7.5-·19

yılların:ı:. kapsayan 2. sayısı 19.79.' da çıka

:ı...lmıştı.r.
B.u kaynaktç1. bibliyografik künyeler
issertation Abstracts" esas alınarak düzenlenmiştir~
Bültenin sonunda yazar, kurum, konu başlığı, anahtar
indeksleriyle beraber, TÜBİTAK kütüphanesinde bulun
ayan tezlere nasıl ulaşıldığını gösterir adres listesi de
lfabetik olarak verilmiştir.
TURDOK
tüm ilgili
la.rla şağlanmaktadır

(1),

Yılda bir kez, Türkçe ve
yay:ı..nl.anmakta.dır. Bibliyografik bil

ayrı baskısı
ıra, yazarın-

(1) Zeki Ören, "İ.tf. Edebiyat Fakültesi
Kütüphanecilik
Bölümü'nün 19731980 Yılları
Arasındaki
Bitirme
Tezlerinin
Açıklamalı
Bibliyograf
yası"
(Basılmamış
Mezuniyet
Tezi,
İstanbul
tfniversitesi
Edebiyat
Fakültesi,
1981), ss. 15-17.

- 64 2 00 sözcük

içinde yçı.pılma koşulu ile

verır.
()11'emizqe çeşitli •. üniversite kütüphane.l.epi1
kendi tez dermelerinin bir bibliyografya.sın+

- Middle. Eas
Gr ad ua te.
.., Ata

(.Er
-· İstanbul ün i v e.r s i t e.si Edebiyat Fakültesi Ta.rih B.ölümü
Tezleri (.Lisans ..·D9kJor~J ha.z., Abdülkadir özcan (..ts-·
tan bul, 19.84}.
B.u bibliyografyalar,

genellikle, bölüm veya konu adı
lt:ında tezleri kronolojik ola,rak vermektedir. Ayrıca yazar
dına. ~ tez adına 1 tarihe göre düzenlenmiş indeksleri de bu-

· Bazı tezler, yapıldıkları tarihten çok s0nra,
üzerinde yaptığı değişiklik ve eklerle
n formunda yayınlanmak.tadır. Bu durumda,
bibliyo
Türkiye
yınlardan ayrılarak

0

Turan,

Metin teksirdir.
378.242,

297.64,

301.452

[D.M. ]059-73]
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Pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika B
leri'nde bugün gri yayın kapsamına alınmış olan
bibliyografik denetimi, başlangıcından beri
yürütülmektedir.
Bibliyografik dene.timle ilgili
18821den, Almanya'da 18851den,.
giltere'de ise 187Q
P, D •. Record konuyla ilgili bir yazısında, tezlerin
ulusal bibliyografyasının oluşturulması konusunda bir
öneride bulunmuş ve varolan bibliy0grafyalar:ı..n ye.tersizli
vurgulamışt:ı:.r,
"Bazılarımn varlığından sadece yazarlarının haberdar olduğu
belki de yazarımn öldüğü, çok büyük sayıda tez literatürü vardır"
( 2) derken, Record te.zler:i.n bibliyografik denetimindeki eksikliğe dikkati çekmiştir-,
P .. D. Record'un/yazıs.ına. benzer pek çok.yazı ile tez--.
bibliyografik denetirninin istenilen düzeyde yapılma,,..
belirtilmiştir. Paul Avicienne:
"B.u tip belgelerin tam ve düzenli dizinleri nadiren
bulunmakta.dır. Birkaç ulusal kütüphane, bu kaynaklar için
özel girişimde bulunmuştur, Tezlerle ilgili bilgi ya üniver
siteler tarafından yayınlanmış y:ı.:llıklarda ya da yapılmış
· zel ce.La şme.Lar-da bulunmaktadır" (. 3) diyor.
Başlangq.çta pek .cok Avrupa Dniversiizt=;ş.tl;rıde. uygula,rıa;rı
üniversitelerin-kendi'btirıyeleri içinde yap:ıila.n tezlerden
Dop.al,dDa.yinşon, a.g •. eu

s •.

ıas.

P~P· . Reco:r;ğf

•. .• ''CJn . Th.esis. Hunting''.,. Lib:ra:,:y A$$ocl.çi,tiçiı1'Reaoxd , sa

C7J ,.. (July,

L9.48J,.

.

186-.-187.
. .
. . .
.

'

Avicienne, Bibliographic
Services Througho.ı.tt·the World
1965-+1969 (Pç1..:ris:. ttaeeco , 1972),, 30 e ,

Paul
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00 kadar kopya alrrala;r.ıöır. Bu kopyalar,
ite kütüphanelerinin dermelerinin zenginleşmes
lmak amacıyla başka üniversite kütüphaneleriy
ektedirler. 19. yüzy1lda bazı üniversiteler
u yolla kurmuşlard:ı.r (1).
Bugün artık bu
ülkesi kalmıştır.

Tezlerin çok sayıda çoğal tılmas::ı. konus·u
telif hakk.ı istemesi ya da yazarın onayı a.lınmaks::ı.z::ı.n
yapılamaması gibi nedenlerden dolay1 probç:ı..karmaktcıd.1r.
'

.

.:

···:

.

,..

.

.

·\

Standing Conference.
ibraries (SCONUL)
zin · ödünç verilmes.i ye fotokopi
1 tı.labilmesi için yazarın onay::ı.nın a.l ı.nmas;
_tezin derlenmiş kapyasına eklenmesi

önerilmiş-

Bu önerinin rıe.. de:rıeceye. kad.a;r gerçekleştiri]cc:liği..r1i
J:Lemiy()puz arıcak.. benz.e:rıi bi:rı uygulanıa µlk~:rr.ıJ-zd.E;. y~p:ı.J,3,r1
için .g~.ç~rıi 9:Lsıb:iltı;-,,
Çeşitli ülkele:rıde
çok
şmalar sonucu, günümüzde
liyografik kaynaklar olarak
g. e .. , .

Donald

Davinson,

Dqnald

Dç1.yinson, a..g~e.,

Donal.d Da.vinson"

c;ı.

a •. g.e.,

s.

103.

s.

103.

s. 104.

-
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AMERİKAN
TEZLERİ:
Amerika ve Kanada üniversitelerinde
yapılan
başvurulacak
kaynaklar
şöyle sıralanabilir::

. . Dissertation Abstra.cts International
(Ann Arbor,
higan: University Microfilms International,
19,38 -

)

.

1'

u kaynağın adındaki
yle açıklanmaktadır::
!'Calışfuahi.:rr ori:i iıı.ali< başlangıç ta: Kuzey Afuer:i.kaiiiile
n::ı..rlı ik:erı daha sonra kaynağın pek: çok Avrupa Universi
s'indeki doktora tezlerini
de kapsayacak
hale gelmesi so
çu 'uluslararası'
kelimesi
başlığa
eklenmiştir"
Cl).
Gerçekten
de 195l'e
kadar Microfilm Abstracts
adıyla
kan, 1966 'da A ve B olarak
iki bölüm halinde
(A:. İnsan
Sosyal Bilimler
ve i3 :; Bilim ve Mühendislik)
yay::ı..nlanan
1

dan bu yana Avrupa ülkeleri
üniversitelerin-.
tezleri
de listelemek
amacıyla C bölümü eklenmiş1976

DAI, aslında
yayıncılardan
mikroform biçiminde
şağ
anabilecek
olan tezle;rıin büyük bir satış
kataloğu
görünU
'ndedir,,Kompütere
dayalı
olarak hazırlanan
bu kaynağın
DATRIXIJ (Dire.et Access
to Reference
nforn;ıation)
adı verilen
bir "veri"
tabanı
oluşturulmakta,
veri tabana yardımıyla
okurun verdiği
bilgiye
göre Iıer+:
angi bir konudaki
ak alınabilmektedir.,

Cl) Donald

Davinson,

tezlerin

a.g.e.,

s.

ba.sılı

103.

listeleri

kronolojik

ola
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DATRIXII, Comprehensive
ak bilinen
sistemin
bir parçasıdı,r,
ttir.
340 Amerikan kuruluşu
kuruluşu
tarafından
onaylanmış
Aynı kaynağın 1973-1977

mektedir.

toplu

serinin

·DAI, bugün artık ''Index
ions"olarak
bilinmektedir.

s

to

- Disse.rtation. Absitracts>Qn

... line.;

sonizarnarı.lardc:ı.>D.A.I'

, mikro form edisyonlarını
ve basılı
bir kayrıak olarak bi.:L.inmektedir.

- List of Ame r.i c an Doctora.l
2..-1938;.,~adece

formlarını

Dissertations

1912:..19.38 yılları

arasında

duyuran bu kaynak Library
of Congress
lanmıştır.
'Geriye dönük olarak yapılacak
tezleri

Masters

için

Abstracts

başvurulacak

(Unive.rsfty

bir

duyuran

Printed in
basılmış

olan

ta.rafından
araştırmala.rr

kaynak

olarak

önem-

Microfilms

1962); UMI, tarafından
çıkarılan
bu
rafik
denetimi
doktora tezlerine
nazaran
ma.ster tezleri
iç

-· Ma.s ters Theses
U~U,

195. 5 ..,.

roperties
uran bir

in the Pure

) ;. Purdue

Resear-ch Center" tarafından
kaynaktır.
Aslında master

alı bibliyografyası
görünümündedir.," 45
ernat Lk ve ya.s am bilim hariç)
tez adına
9.7)'de çıkan
lenmiştir
..

ıs.

ciltte~

üniversite

7 t e.z liste-

ile tezi sağlayabilmek

üzere

.
İNGfLiz··TEZLERİ:

- British Reports,
BLLD, Janua
19
çıkarılan

.

(Boston Spa,
zler aylık
. Bu kaynak daha

nee BLLD Announcements
çıkan bültenin yerini almıştır.

Index
niversities
or Na.tional

to Theses Accepted for Higher Degre.e.s by the
of Great Britain and Ireland a.nd the Council
Academic Awa.rds (London:: Asli5, 1950-·
önem-

i bir kaynak olan
indeks ,v başlangıçta yılda bir kez çıarken, bugün artık yilda iki kere yayınlanmaktadır.
Hem
aster hem
doktora tezlerini duyurur.
1967-1968
7058

Değişik yılla;rda ;fc:ı.r,:klı sayıdaki .t~:z;J_;~:rıi duyu:rıan bu
'indeks~ b.ygün her y ı.L y.aklcı.ş:ı.k 12. OOO tez .Clı.ıy.µrmaktadır.
OJ Fra,ıces E. Kaiser,
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~ Retrospective.Index
to Theses o
Ireland 1716-1950 (Hinksey Hill, Oxford:
raph.ical Center/ Clio Press, 1975-79); R.R.
törlüğünü yaptığı bu kaynak, 19SO'den önce
İrlanda1da yapılmış olan tezlerden
aynağın adındaki 1716 tarihi
edir. Çünkü bu tarihe
az sayıdaki tez liste
listelenmeye
5
9lgral<.9ıka:ç11an bu indeksin
bir konu alanına ayrılmıştır.•
Bu l<gynal<1apın ~ışış4a, BLLD'ye g~len t~z1er~ 19701
beri Dissertation AbSt;r'acts InternatiQna:L_'da listelen-

1970'de İngiltere'nin Amerikan tezlerini sağlamak
amacıyla UMI ile yaptığı anlaşma 19781 de bozulmuştur .. Arnerikan. tezlerinin bir dermesini
oluşturmak isteyen BLLD,
bu isteğin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hız.. .
la artmas sonUcu,>politikasını gelenisteklere<göver,Ame ...
pikan tezlerinin sağlanması doğrultusunda de.ğiştirmi.şti;rı (1)}
DİGER YABANCI OLKE TEZLERİ:
Sa,de.ce Amerika.
b.itirmeq.en önce, diğer ülkelerin te
Lar-darı da örnekler sunmak gerekirse
ları da şöyle sıralamak mürnkündür:

Ştephen Vickerş va Day.id W09d(. tr:r:mpi:ovingtFıg l'f.yailab,iLity of
GJ;eg Iıi.t,er-a.tu;ı:e",Inte:tlending
Review., 10 (4),· (119-82), 129.
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- Catalogue
des Theses et Ecrits
Academiques
Bu kaynak 1884'den beri Fransı tezlerini ka

- Bibliographie de la France
Fransız Ulusal Bibliyografyası'nın Dekinde

dete

sonra isim

ir •

... Jah r es.v e rzeichn is de riHochs.ch u.ı s chr if ten . der D.DR,
der BRD und Westberltn (1974'de yayınlanmıştır)
Bu kaynaklara ek
n.Lad ı.k.Laru, kendi tezlerini
- Dissertatione.n::.
chschule

Rein.isch-Westfalische

- Th ö.s e s r Universite

Baz

üniversiteler

d e Geneve,
bu

Faculte.

Tecbnische

des

Sciencgs

tip yayınlarını

Zürih
ğişim anlaşmas
Basılmış tezlerin mUhendislik alanında çıkmış olan
a:ı:ıı.n:tn serileri de değişim yolu ile İsveç· Stockhoi1m' daki
ekniska Högskolan"dan sağlanabilir. Avhandling adı verilen
tez serilerinin tarihi 1928'e kadar uzanmaktadır ve yine
seriler İsveççe, İngilizce, Almanca veya Fransızca yayın-

-
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Münih ve

diğer

Yabancı ülkelerin tez
18901dan beri
şabilmek bugün

derme

ız
CRL)

'e
~Tezlerin evrensel elde edilebilirliğini sağlamak ama~
Unesco ve IFLA'nın işbirliğiyle bir rehber hazırlan-

- Guide on the availability
of theses/M. Chauveinc
{Groningen: IF.LA Section of University Utlraries,,
1978)."
2 .. 3.3. Dermenin Düzenlenmesi ve Yara~!9ndır~a
2.3.3.1. Depolama
Tezler, kütüphanelerde kullanılan
yerleştirilmektedirler.

ayınlarla
erme oluşturacak
!anması için ayrı odalar veya
caktı.:rı. Bu odalar veya depolar iç
da tezler uygun gö:rıülen sınıflandırma
lanmaktadır.,

(1)

c.

Peter Auger!

a.g.e.,

SQ.

göre sıra-

-
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Çok küçük karton ya da metal kutular
mikrofilmler, ısıdan, nemden, tozdan etk
tanılarda korunmalıdırlar. Ayrıca bunları
okuyucu

2.3 .. 3.2. Katalogla.ma

as
anmış olacaktır.
ülkemiz kütüphanelerinde
de kullanılan Anglo-Amerikan
a.taloglama kurallar:;ı:.n:tn t~elerle. ilgili olanları vardır.
1.1 kurıa,l . lap.. ay:rıg:rı ..a.ş.a.ğ.:tçla v~:p.:i.:J.ıniş tir;.
.f. . ··· ..

·.·

.·.·

.. ·

•

q

AYRI YAYINLANMIŞ 00t-JOGRAFLAJ1 (1)

147. Tezlere

ilişkin notlar

A. Genel Kural: Belli bir akademik
ılması için gerekli şartlardan bir bölümünü
zere sunulan akademik te
akültenin
elirten
österen,
anlatım taşırlar. Bu
e sunulduğu kurumun belirteçlerinin verildiği kıs
el bir nota dönüştürülür. Yazar doktoradan başka bir dere
aday ise, bu durum belirtilir.
Te
Thesis

lisans) - Ankara ünivers
(M.A.) - John. Hopkins

Tesis (licenciatura en derecho)
acional Autonoma de Mexico.
(1) TÜBİTAK,- TÜRDOK, a.g.e.,

ss ... 278-281.

.
- Universidad

-
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Kuruluş belirtecini, kataloglanan
tarihinden iki veya . daha çok
itse, dereceni.n alındığı tarih izler.
B .. Tez B.elirteci:.
1. Türkiye'

sunulmuş olan
Tez" kelimesi
serde,
le gösterilir:;
vhandling, Inangural
yoksa "tez"

'
sertation, vb. Es
kullanılmalıdı.r.

1 bir be-

2 .. Belli Fransız Universi teleri bir "these" ve bir
complem~ntaire" isterler. Bilimsel çal::ı.şmanın
·çkapağında yazılı "deuxieme the.se" sözU, ilkinin numc;1.nası
.e+irti1memek BUfetiyı.e,i· ctday:ı:n sözıü sınav1.nı arııatmad1.kça,
ş:ıras:ı: ile, esı3rde]<..i teriml<3rle, "These (1 er) ve These ( 2rnB)
Th e se çqmplemE3ntc:1,i:ge gibi, gösterilir.
3. B.ir tezin özü, kısaltılmış basım1., özeti veya bir

mümkünse yayında kullan1.lan niteleyici .terimin kısa,
nota eklenmesiyle belirtilir. Yaln1.zca tezden doğ
uş veya ona
. ilgiyi sağ
l1.nmas1. tercih edilir.
Yazarın tezinin gözden geçiril!-mişi
.
..
.

C. Derece: Akademik dereceler

K1.salt1.lm1.ş biçimler için Türkçe sö
kuruluşun kataloğu kullan1.labilir,

.

UniverSity of

gösterilir.
veren
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, basit
başlığı olarak
Fransız eğitim sisteminin,
eski üniversitelerle
merkezileştirildiği
dönem
a kadarki Fransız tezleri için,
ine fakültenin adı kullanılır.
Thesis - Yale
These -. Lypn

Inauq. Diss.~ Heidelberg
:Pro:mcıJ.ionşarbeit. - E.idgenpsş,işclı..e
Teqhnische Hochchule, Z-ürich

337.561041

KU .o

Kütükoğlu, Mübahat S.
Osmanlı-İngiliz İktisadi münasebetleri 1580-1850/by
Mübahat S. KütUkoğlu.-İstanbul: i.U. Edebiyat Fakültesi,
1976.

2 vol.; 23 ,5 cm.-(İstanbul üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi; no. 1997)

II.

(

3916

örn. 1~ ACCR 2 kataloglarra kurallarına göre fişlenmiş bir
tez örneği. Yayının bir tez olduğu verilen not ile
belirtil.ırektedir. Bu notta tezjn derecesi, yapıl
dığı üniversite ve tar:ih verilmiştir.

,,

-

Kütüphaneci
seçtiği

za.rrBn,her

Katalogda
lığı,

tezleri,
tezin

bu fişler

seri

adı
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genel

denre

ana katalogda

alfabetik

olarak

gibi

başlıklar

için,

ayrı

bir

olarak

sıralanırken
fiş

yayın

çoğaltılıp

ek

lıdır.
Tezler
~~~-~"'~

denre

da diğer

olmak QJU:::L\.....J..

LLUH~~

Mikrofilm olarak
ye:pleştirrrek

yine farklı

yöntemler

gelen tezleri

kataloglamak - ve

gerektirecektir.

Kataloglama kural

ya11ıs~r~; AA9R 2 kata.log;l~

J.arında ulusa1.1;uralların
J<:itap dışı

kütüphaneye

beJ.geJ.er. için ayrıl~~

kurallarının

pğJ.µrıiheriizlenebilir,

2.3.3.3. Sınıflanchnna
Kütüphaneyegelen tezlerin·

ş8

utumubu kayna1<:J.cırt, rı~_J. ee~
-ı:irmeko~taclır.

sayısı· fazla

değilse,

kütüphanecinin

._ içeris irı~e•. sınıflandı~

ve yer 1eş

Acıl<lpITB.1< ggrel<i.pse:.l<üi:üphanecigelepeksel

£9rmundakütüphaneye sağlanan

yayınlara

e.l, yayın formundaolrrasa da tezlere
ırrra sistemi
e~lere
gibi

işlemleri,

uygulam:ıktadır.

Deweykullanılıyorsa,

dei~~rtlrrıek]~Je

verilen

bir

olarak

uyguladığı

sistemdeki

b~~].~ceyerleştirrre

gelenek

örneğin

sınıflan

uygun nurrarxıl.ar

de diğer yayınlarda

olduğu

konu-)JUJrarasınagöre yapıl:m:ı.kta.dır(örn. 1).

derme oluşturacak

kadar çok:fazla

aneye

ve yerleştirme

şlernlerinde

farklı

Sınıflandır.rra

yöntemler

uygulayabilrnektedir.

ve yerleştinre

.üzeni:ni ve yararlanacak
necektir.

yayın

okuru düşünerek alacağı

Kütüphaneci tezleri;

aha sonra bu fakültelerin
sınıflandırabilir.

işlemleri,

bağlı

kütüphanecinin
kararlara

olduğu üniversitenin

tüm bölümlerini

saptayarak

kütüphane

göre belirle
fakültelerini,

vereceği

kodları

lığı,
tezin

. . . ~,,.. . . . . . .•. . .

11den başlayıp

örnekler:
TK160
Aynur, Hatice
TürJd.ye'de kataloglam:ı. kuralları.
96s.

, TE

1976
Atl3

Atakol,

Sema.

Simulation study on a plastic
line/by Serna. Atakol.-.[İstanbul]:
1976.
'
.
102 L. illus.

( 3 tables

'Ihesi.s ( M. S. )- Boğaziçi
Bibliography:
L. 102

pipe manufacturing
Boğaziçi University,

pockets)
University

1. Pipe, Plastic
2. Pipe Industry-Simulation
Methods.3. Operations Research-Simulation
Methods
. Title

Akbulut,

Hakan Gürsel

An
of the
Gürsel
; 30

CTI,l,

Thesis (M.A.)-Boğaziçi University
Bibliography:
L. 119-120
. Yugoslavia-Politics

öm.: Boğaziçi üniversitesi

and GovernmentI. Title
FC/8.985

KütüphanesiKataloğundan. ,,

-
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.,.-·

Thesis
Ph.D
B83

BUCKLEY, Anne
B.ffeet of peffI1oic acid on differentiafi9ı-ı/iô:f<a
ıreratinising epithelial cell culture, '1981;
242 ·• leaves.
ill.
Thesis (Ph. D.) (Biochemistry)-Brunel
BLL no. D39293/82
I. :Title II. Brunel University-Whesis (Ph. D.)
(Biochemistry) (1981)

Thesis
Ph,D
M 26

McKENNA, D::ınielPeter
EvaluatingJJJEII}agement
education: a study of
learning transfer on sixincompany management
training. prqgr,p.nıµıes of . transncı.t.ional . qorpQrq.+:
tions, 1981.
483 leaves.
Thesis (Ph. D.) (Business marıagement)--.iBruneJ
University, Henley, 1981.
I. Title IT. Brunel University, Henley-Thesis
(Ph. D •.).. (Busdrıessmanagement)(l~.8J.)

İngiltere

Brunel

üniversitesi

Kütliphanesi'ne

ö.rnekte,
tezler,
• derecelerine
ve Cutt.er
(Thesis
Ph. D., B 83 gibi)
sınıflandırılmış

göre

2.3.3.4. Yararlandırma
Bir üniversitenin
herhangi
bir b9]_i.i.J1lünde hazırlanan
tezler,
iki veya daha fazla kopyalar
halinde,
genellikle
de.r-e.cealacak adaylar
tarafrrıdan
üniversi-t:;g kütüphanesine
verilirler,
Teslimedilenkôpya
sayısı
çeşi#li
ülkelere.göre
:farklılıklar
göstermektedir}it}lkemizde
· tezin>yapıldığı
üni
versite•· kütüphanesi,
fakülte
kütüphanesi
v~·iilgi1i· bölüme
tez.in

hirer

nüshası

L.iz< Chapman, How td
Lib.rary
of congress

verilmektedir.
catalogue:

l'ı. Practical

(Lcmdoiii: Cl.ive. Bingley~

Haıi@oök usihq AACR2 and
1984), s, 73.

-

'il9

-

Birçok Avrupa ülkesinde, teslim edi:J_e
başlangıçta sınırlı tutulmuş, alınan nüshadan
luna gidilmiştir. Çeşitli araçlarla çoğaltılan
haları (çoğaltılan nüsha sayısı 500 kadar olabil
versite kütüphaneleri arasında değiş tokuş amacıyla
. nılmaktadır.
Kütüphanelere tesl
konusu, özellikle
ması
n:ı:m alanı sınırlı,
geler olarak kalmaktadırlar.
"üniversite kütüphanesine teslirtı edilen ilk veya orı
jinal kopyanın okuyucunun yararlanmasına sunulmasına izin
verilmemekte, süre'kli.koruma altında tutulmaktadır. Ancak
kütüphanenin elinde birden fazla nüsha varısa, .ipı.i' ikindi kop
yalar yararlandırma amacıyla kullarıılmak:ta.di.r;
Genelde kütüphanecilerin tutumu bu olmakla beraber,
ülkemizde kütüphane dermesitıde bir ikinci kopya olmaması
nedeniyle tezin ilk ve orijinal kopyasının kütüphane içinde
kullanımına zin verilmektedir. Fakat tezin, kütüphane dı-
şında ödünç alınmak s.uretiyle kullanımına izin verilmemek-
tedir.
2.• 4 •. •.·. ÇEVİRİLER

2.4.. 1. Tanım

Tanımlanması ve eldeiedilmesi güç belge türlerinden
biri de .,çevirilerdir. Genellikle özel is tekler için yapılmış
v~.• ycıy:ıp.J;i:ipmam.J..ı;:; ç.e.v.:L:ı::ıJlep<g:ı::ı:L .ycıyJ.,n<plc1:ı::ıc1k:.i1?:L.linirler.·~·•• "Gri
yay:ı.11.''•·olarak adlandırdığımız değişik t't.iJ?g.~Jk:1..iibelgeleI'in
sahip olduğuözellik1erin
pek çoğuna, çevirilerde de rastla
mak mümkündür •. Ancak burada özellikle vurgµlamamız gereken

-
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bir nokta olacaktır,>gri yayın kaps
elbette yapılmış olan kitap çevirileri
ri bir kitaba ulaşmak, özel istekler için
bazı araştırmacıların
konuyla ilgili olarak
ğınık sayfalar halindeki çevirilere ulaşmaktan

Resmı daireler,
kuruluşlar her
çevirisin
belgelerin elde edilebilmes
sonra konuyla ilgili olarak verilecek olan,
lanması sırasında başvurulacak bibliyografik
da yayınlanmış

ve yayınlanmamış

diye bir ayırıma

çevirileri

daha

araçlar
duyuran

arasın

araçlar

gidilmemiştir.

David Wood< ta.rafından···hazirlanan >b..iyıi rap.o:ı;ıd&j< dünya..,.;
bilims.el ve teknik literatürün %. 50 kadarın:ıü-J.< .:trıgiliz ...
ceden başka dillerde yayınlandığı, yabancı dillerde yayın..-·
lcı.nan bilginin· uluslararası düzeyde en çok ·İngilizce olarak
istendiği

belirtilmiştir

Bilimsel

(1).

ve teknik araştırmalarda

büyük bir kısmının

yabancı

dillerde

kullanı.lacak bilgi.,.,
ya,y::ı:.nlanmı.ş

konusu kütüphaneciyi
gelen okur ilgili
ya da nerede
Kütüphaneci içinde> buJ.unduğu bu gU91Uğü Uç ayrı yol
deneyerek··• aşabilmelidir~· Yayınlanmış çevi:bi<\listelerini,
rehberlerini, araştırarak\ bu araştırma yeteri.iz kaT:ırısa en
(1). David Wood, "The Foreign
Language Problem Facing Scientist
and
Technologists
in the United Kingdom",
Jqıit:Iicil o:f Doc:umentationr

23 (2),

(1967),

117-·130.

çeviri merkezine ya da bu
kuruluşa yazarak, telefon
şvurarak ... · Çeviri aranılan yerlerde
neci, profesyonel bir çevirmen kullanmayl
2.4~2. Seçimde·ve Sa9:lamadaBaşvurulacak Kaynaklar
ve çeviri Merkezleri
Çeşitli
ğlamaktadırlar. Kanada ve Amerika
nısıra pek çok Batı Avrupa ülkesi de ulusal çeviri
ine s ah Lp t i.r-; ÜILkemi~de,bu hizmeti TÜBİTAK Dokümantasyon
erkezi vermektedir.
TÜBİTAK Dokümantas:xonMerkezi:
Teknik Araştırma Ku~umu
~iye' nin ilk ulusa.l dokümant.asyon
damı, araştırıcı·ve sanayiciye hizmet etmek
macını gerçekleştirmek üzere birtakım hizmetler ıvermektedir,
İlgililerin başlıca Ba.t+ dilleri ,i iS1av dillepi ve
dillepden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere çev.iri is
teklerini karşılamak üzere TüRDOK:1 bir çeviri servisi k:y,;r,-

. Gelen
isteği
dilde çeviri yapmayı önceden
konu uzmanlarının adını istek s ah.i.b Lne
çevirmen ile istek sahibi
İstek sahibi çeviri

• Böylece

olur.

TURDOK, bu hizmeti için, çeşitli ka,ynak:lardan yarar
lanarak bir Çevirmenler İndeksi hazırlamış.tır. İndekş bell.i
bir konuda, kim, hangi dilden hangi dile çeviri yapa.r soru
larını kolayca cevaplamaktadır.

karşılığında
riye

(yapılan
çeviri
in adları)
istemektedir.
Unesco:

- Index

Translationum (Paris

Uneco,

1948-

8 den

ç

ç
ran bu

Unesco

dır.
İndeks,
ilgili
bir bölgeden/diğerine
mümkünk:ılmak:taçlı~.

kişinin

yıldan yıla,
bir ülkeden veya.
a,kış;ı.n;ı.,izl~yeb.il.m<,}§:İ.ni

, her ülkenin
adı al tında UDC I ye gqpe çeyir.ile-·
Ay:ı:nqc1..ya,yı.:rı:licl.:rıa,n
her ciltte
as;ı.l yc;3,:z:ar açlına

Kay nak

rı

sıra:liar.

gğre

düze:rıl~:rımiş . a.Jfa.p~t.il<: . .indeks. le:c bulunmakta;d:.ı_p.
19781de

64 ülkeden

5Q,0.QO.'inüzerinde

duyuran J~aynağı :rı 19.8 Ji' de<3

nization

c ev.i.rxi ya..yı.n

ildi•··•ycl.y;ı.nla..nın:ı.. ş t

+f ••

of

himayesinde
kurulan
tions Centre" olarak
Uluslararası
Çeviriler
Merkezi
Doğu dilleri
olmak üzere çeşitli

zce,

ea. ve Frans:ı;zca gibi,
B.atı dillerine
bir değişim ve depo görevi yapar.
Baş
leri
toplamak,
bu tür belgeler
için bir

çeviri-·
ka,taloğu

•

.

.

·.•···

.. -.

-·

-·-·

·-

.-.

·- ....

-.'.

,·,-·., ... ,··-·,.-.,··--.. ·.--··.-.'

, ..

referans

-·

I

Alman-

-

oluşturmak,
mevcut
nı tımını
yapmaktır.
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çeviriler
üzerine
bilgi
Bütün bilgiler
bu :ırerkezden

sağlanabilir.
IT.C, özellikle

çevirilerin
işlerinden
sorumlu

sağlanması
kezleri

toplanması,
duyuru:LJI1.a.si
çeşitli
ulusal
çeyir:i.

• veya... l<:µruluş:La.rıy:ıa. .. Jşbirı:L:i.ği · iYf1:PJ11A-K·'ta_:q.:ı.;ry.
Pek

tarafı.ndan

- World

Index

19.6 7 JTC

of Scie.ntific

Tra.nslations

(Da.l f t ; ITC1

)

tarafından

den çoğu İngilizce,
yapılmış
bilimsel

yay:ı:.nlanan bu kaynak,

çeşitli

diller..-,

Almanca ve Fransızca
olan Batı dillerine
ve teknik çevir.ileri
duyurmaktç1,d:;ı..;ı:;ı.

üç. e1ylık ol.cı.pcı.k
yp-yın:La,na,n
kaynağı.n
yılla_p.ın:ı. k:apsaya,n be.şer. yıllık

toplu

1g5,7,...,1g:71 ve 19.72--·

ciltleri

de yayrn.,..,

lp,nm:ı.ştır.
Sü;rıeli yay:ı.n adına

göre

alfabetik

qla.;rıç1,k
dUZ.Emlerı:ıniş-·

Bilim .ve. tek::o.ik.ala,nlarında,
kı.smen de. sosyal bilimle.p
a,lanında üretilen
pat errt , sta.ndar1t ve dergi ına.kı:ı.ıeıe.!'i:n.in
çevirilerini

l.ist.eler

~

- Li s t o f T r a n s 1 a t i o n s No t if i e d to ET C {_ D e. 1 f t :. l TC ,
1966.-

)

196.61 dan·beri•-•yayınla,nmakta

olan

konu grupları.
altında
yaza.:r ve yayın
yurur.
Bu kaynakta yer alan .çeviriler,
çeviriler
iki

bijlteriirı.de

ayda. bir

duyurulmamış

ç:ı:.k:ınaktadır,

hu<li::.a,ynak,
büyük

adı ile çevirileri
du
heni.J.z.).n.içbir ulusal

ola,n çev.ipilerdirı.

Y~yın

-

- Translations
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Journals

(Delft:

ITC, Aylık)

World Index'in
bir
görünümünde olan
kapaktan kapağa çeviriler
yapılmış
sürel
ler. Ayrıca seçilmiş
makalelerin
çevirilerini
yayınları
özetler,
National
Translations
Library
içinde kurulmuş olan
Index "de
ve tabii

Cent~:

mışı İngilizce

bir

.,Kap aına.cı gütıneyen

A::ısociationll

tarafı.ndan

>NTC, 195 3 yılında

k.upulmuştur.

da. bulunan enstitüler.,
üniy~tsiteler,
riyel
kütüphaneler
V .Iı,
kuruluşlar
r-Ll.er L toplar
ve .indeksler.'
Merkezin

hazırladığı

IISpecial Lib.:rıarieş
Amerika içinde
ve dı.ş ı.n-.

r es.. mi da.i.r-e.Ler , endüst
tarafında.n
veriJen
çe.yi-

indeksler,

e.ser-Ln

yazarına

rapor numarasına, . patent
numarasına, . bas an kur-u.Luş a y ,fi..
başlıklara·
göre düzenlenmiştir.
Bu indekSlepin
tara,nrrı.a.sı.
işlemi ücretsiz
yapılmaktadır.
için fotqkopi ~ ba.zı. durumlarda.
verme hizmeti
sunu Lmak.t
ad ı.r ,

- Translations

Dermede hu Lunan çev.i:riıer
da. kütüphanelerar:ıası
öclü,nç

Register-Index

NTC tarafından
çıkarılan
ve sosyal bilimler
alanındaki
dünya
ceye yapılmış
bibliyografik

rinci

çevirilerini
araçlarını

duyuran
bildirir.

iz..-.
ve

Amerikan

Yayınlanan
her cilt,
xiki bölümden. OJ..ı.işmaktadır•. Bi
bölümde NTC'ye yeni gelen yayınlar
dı.ı.yuruiliur. İkinci

-

bölümde ise,
miş

GAA (Goverrunent Reports

yayınlarla

birlikte,

Birinci
Technical

bölüm,

bölüm,

Announcements) da 1

kaynak Larvtda

yeni

COSATI (Committee

Information)

İkinci
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konu

süreli

yayın

I

lis

on S

gruplarına

göre

adına

zenlenmiştir.

- Conso
(CITE)

(Ch.icago:.

Bu kaynak,

1946-1969

duyurulmuş
leştircliği

NTC, 1969).

olan

yılları

arasında

çevirileri

toplamıştır

çeşitli

yayın

• .Lndekad.n bir-·

şunlcı..I'g:ı:..r'
=~

kaynp.klar

- 'I'e.cbnicaı
Trans
lati. on. s.··•...<.. l~l.5.J:l-.. J 96 7 ).
. .
·.. .
. ·.
. .•....
· .. ,ı...
'.: . ...:.
·i···. :·· ..

Bibliography
and Technical
- SLA Author
eki

·

List

of

- Bibliography
(1946.-·.1953)

of

yıllarda

·:·.

·'·.

,: .

:•

(1953)

Scie.ntific
ve hu kaync;'l,ğıxı.
·

ic

Amerikan

and JDdustria,+,

Hükümetinin

ReB;e.arch

ve

(S

yayınladıkları.

Qoint.
Hükümetinin

·.··.·i

(19.55-·1958)

SCientif

Tüm bu kaynaklar~
şi tli

:··

'I'r-arısLa t Lons

Monthly

Derneği

.:'::: · . : .:

of 'I'r-ans La't.i.orıe of Ruşşian
Literature
(1953-195&)

- Transla.tiônS.

haneler

.·.. >:.· i ·.'. : ·.. :.

·'.··:

Publications
Ticare.t

rikanHükümeti

}s_~_ş..§9-rc}ı_ Se.:ızvig,e (JPRS}:

Dairesi.'

nin

bir

parçası

:i,çin yapılanvçevirileri

Amerikan

'o.Lan JPRS,

sağ3-amak

Arrı~ . . .

amacıyla

kurulmuştur.
Bu kuruluşun
yabancı
çe~rilip

dildeki
basılan

yayınları,

kaynaklardan
konulardan

resmi

kurull{ş>ve

seçilmiş
oluşmaktadır.

bölümlerce

ve JPRS tarafından

- 86 JPRS Amerika'daki
yürütmektedir.

çeviri

hareketinin

Amerika Birleşik
Devletleri'nde
özel konu
aki çeviriler,
Atom Enerjisi.
Komisyonu (Atamic
ission)
ve NASA (National
Aer-orıaut Lcs and Space
trıation dan haber alınabilir.
Bu iki kuruluş
ay:rııca yayın
apmaktadır.
JPRS
. ask:ı:.lar halinde
Amerikan
(USGPOUnited States
Government
oğunda

Publications

Office.)

kata

duyurur:.

- -:'. Monthly

.Ga.ta log of. U~GPO,

Bu çeviriler
aşağıdadır
:.

üzerine

daha ayrıhtılı

bilgi

veren

kay

- Scien ti fi c and Technical
Quarterly Index .
Bu kayülke~ yaz~r ve konu adına göre düzenlenmiş
bölümlerden
o.Lusur=, Ayrıca JPRS tarafından
verilen
sağlama (giriş)
nu-·
mar-aLaru.ria-igör-e ·düzenlenmiş

bibliyografik

listeler

de Verir.

JPRS çevirileri,
ayrıca
Government Reports Annoünc.e..-.
ments' da bildirilir
ve Gov~rırimeht R,epo:r'ts Index' de de : indeks-·
lenir,
JPRS1nin.

yayınlar+,

indeksleme

ve bibliyografya

se:çvis i olsn ye ayrıca ınikrq:f'orrrı ve many~t.:i.Js..
hand Lar- da sağ-·
layabilen
Transdex' den de sağlanabilir:.
Transdex (Indexing,
microfilming
and tape service
for
the US Joint Publications
Research Service,
NewYork): CM
Information
Corporation
.

-
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B:.ı:ıitish Library Lending
özel bir ilgiyle topladığı gri yayın
çevirilerdir. 1950'den sonra Lending
sonra National Lending Library for Science and
ve şimdi de BLLD olarak, önceleri zor dillerdeki
Japonca, Çince ve diğer Doğu Avrupa dillerinde),
sonra da bütün dillerdeki değerli kitap ve derıgi
rinin çevirilerini toplamaya çalışmıştır.
BLLD
% 101u Fransızcadan,%
101u Almancadan ve%
lerden yaklaşık yarım milyonluk çeviri dermesine

s

Her yıl gelen 30.000'in üzerindeki isteğin ancak
\ 201sini karşılayabilen
BLLD, bu çevirilerin büyük bir kıs
mını. Chicago' dakF NTC il6 yapılan değiş--i:Ükuş anlaşmasıyla
AB.D'den sağlamaktadır. Hez- yıl üçbinden" fa.ZlaSJ. İngiliz
kaynaklı olan çevirilerin 500'den fazlasf diğeh<ülkelerden,
çoğunlukla İngiliz Milletler
gelir (1).

Topluluğu

(Commonwealth)

ndan

derrriesindeki
ve Chicago' darı: NTC' den
. gelen çeyi:ı:ıi1eri .de içeren yarım milyonun üzerindekt çevi
r.iler. için bir k.ar t; indeks tutmaktadır. Ayrıca bu .ç~v.:L:ı:ı..:Lle .....
ri duyur-an yayın1<3.r da yapII1i3.ls:tac:l:1J:> .(~).
BLLD, kendi

-· BLL Announcement

B.ul 1 et i n (Boston

Spa.

İngiliz çevirilerini duyuran ana J{aynaktır,
leri kaydetmekle kalmaz aynı zamanda inqe.J{sler.

(1)

Stephen Vickers

(2)

Peter Auger,

ve David Wood, cı..g.m., ss.

128--129,.

"Reports, _Patents .•• ," s. 117.

Çeviri..-

- 88 -

-:- NLL Translations Bulletin
BLL tarafından önceleri LLU Bulletin
Library Unit Bulletin) adıyla çıkarılan bu
leri duyuran önemli bir yayındır.
- List of Books Received from the USSR
Books (Boston Spa, BLLD, aylık)
B.u kaynağın
ları duyurması
Aslib :. tngiltere. bir çeviri merkezine. sahip
için, BLLD ve Aslib gibi çE?şitli kuruluşlar bu gör.evi Uşt..-,
len:ıniş1grdir.
BLLD' nin ça.lı ş:ınal.a.rı? A.sJ:ib '.:,in. y <::1,ptg...ğ.ı ·• ça.1+Şi:ıncı.J.q:rıcL
benzE?mektedip.. .Ancak . özelliklg l.~ 6 7 yılınclcı.n önçek:.i .clöne;rrı..-,
lerde çıkmış zor dillerdeki çeviriler için Asl3-1\~ BLJ,,D'ye
:tercih edilmektedir.
li511den beri Aslib, yapılmış ve yapılmakta olan çe~
verilerin bir kart indeksini tutmaktadır. Bu indeks:
- ·Commonwealth
Index of Unpublished Scientific
Technical Translations
adıyla bilinmektedir. Bütün
İngilizceye yapılmış
lerin kendileri Aslib
leri toplayan kuruluş adla:t:'ı
;
kaynağı göstermektedir (1).
Bu çal:ı..şmalara ek olarak, Aslib üyeierine yardım ama
cıyla özel çevirmenlerin bir listesiyle iki/veya çok dilli
s.qzJAlkler;Ln .c:1.ypıntılı bir .; J;Lstesini de vermektedir.

(1)

C. Peter

Auger,

Use of

Reports

Lid:.erature,

s .. 62e

-

Değişik

yıllarda

1969

1970

18.421

19.585

89 -

gelen

çevirilerin

8 •. 389

sayısı-(J!)

1972

1973

21.740

16.573

2.4.2.1. Uluslararası çevirmenler Federas
(FIT) ve Çevirmen Rehberleri

yılında

Unesco
teknik ve
viri
ile uğraşan diğer uluslararası
kuruluşlar
ile işbirliği
yapmak için kur-uLmustur-,- Halen 21 Ulusal Çeviri Merkezi bu
kuruluşun
üyesidir.
Kongreler
düzenler
ve komi tele.r y ar-d.mu,
ile terminolojiyle
ilgili
çe.şi tli projeler
hazırla.r,
Konu
çevirmenle:rıin
kayı tla.:rını
ve
eğitim ile ilgili
sorunla.rı.
izler.
üç ayq.a .bir
liyograf:i.k
lar (2).

ç::ı)<an"Bci_I:ı.el." dergisinde

notlar

özeL. söz.Hiklerin

... mctk:a_J.ele.p.l
15.ih..-,

eleştirilerini

yayın.,..,

Kütüphaneci
ok.urun istediği
çeviriyi,
çeşitli
ulu9al
ul.us Larıar-as ı, kuruluşlardan
ye bu kur'u Luş Laruın ya,yı.n""'
larından
sağlayamıyorsa,
lir, -Bu çevirmenle . rin
çeşitli

rehberler
-,> Tbe Jrt t e r na t t'oji'a l Directory

preters
(1)

(London:

C~ Peter

(2) Be;rirı.

U,.

Auger,.

Pond Press,

Aynı

yer,.

s.

1967).

63.

Ypıçcl.cı<loğ(.i;J. .• g. e. ( Ş., .

?47,

of

Trafı§l.a.tors

and

Inter

- 90 -

- Frances E. Ka
Services
New Y
:

slators and Transla
e and Technology.
ociation, 1965)

- Patri i Millard: Drictory
T anslat rs and Services Lo
1968)
- Pr
Association
Doğrudan doğ:rıuy.a bilgisayarla da çeviri denemeleri
yap:ı.lmaktad:ı.r.
Avrupa Toplulukları Komisyonu (Commission of the
European Communi.tı i.e.s) dan
rilen otomasyon sistemi
il.zere 20 bilimsel konu alanında
EURONET/DIANE veri taban:ı.ndan seçilmiş metinlerin çevrilmesi
işleminde .de kullanılmaktadır Cl) •
2.4.3. Dermenin

Düzenlenmesi

ve Yararlçı,ndı.r:qıa,

2.4.3.1. Depola.ma
Çevirilerin
güçlük ç
haneye gelen
kutular ya da bildiğ
sonra bu kutular ve
land:ı..rma sistemine göre

sınıfkodlar ya-

zılarak yerleştirilmektedir.
(1) C. Peter Auger,

"Reports,

Pat@nts, Standards ••• /'',·i s , 118.

-

-

2.4.3.2. Kataloglama

Çevirileri kataloglarken, geleneksel yayınla
kullanılan kataloglama kurallarından yararlanılabili
Amerikan Kataloglama Kurallarının çeviri yayınlarla il
bölümleri aşağıda aynen gösterilmiştir. Bu kurallar
işlemleri sırasında yol gösterecektir:.
"Kataloglama Kuralları" adlı eserden;(]_)
"15.

Çeviren

w.eya·yazar

(s.42-43)

A. B.ir eserin çevirisi, asıl yazarın:ı:n adı. _al
t.ında fişe _alınır. Çeviren için 33 D'nin gereklerine göre,
ek girış yapılır.
'

Çeviri·uyarlama
çeviri." olduğu belirtiliyorsa,
görür.
B. De.ğiş;i.k. Y.azarların.eserlerinin çe~irilerin
den oluşan bir derme, de;rımelere ilişkin kura.la göre .işlem
görür.
33.D, Çevirenler

(s. 85)

Temel giriş
zaman, böyle bir gir şe
bilecekse, çevirenin
giriş bir başkasının
pılmış veya eserin
mas:ı:. durumunda da1

(1)

TÜBİTAK,.

TÜRDOK,.

a .. g •. e •. ,. ss.

ol~

42-43.

105. Çeviriler

(s.

A. Yayın bir

193)

çeviri

ise,

ra, çevirildiği
dildeki
eski biçimi olduğu takdirde,
ayraç
çes i)·

içinde,

biçimi

tek

biçim

çağdaş

göst.e:rıilir

!

eser

çağdaş
dilin
adından

s .g.

.•

Maurois~

1

üç dilde ise bu. dillerin
nepş.i ya-·
dil.olduğu
takdirde,
o sona yazı .....

B. Metin iki>veya
Bunların
biriasıl

zılır.

lır.
Bunun·dışında,
dillerin
sızca,
Almanca, İspanyolca,>
alfabe

sırasında,..

adla.rı •··•Türkçe,İngilizce,
F;rıan""
Rusça. sırasında
,-ötE?.)iidiller

gösterilir,

~

"çok·dilde11•·.· terimi>kullanılır.
Caesar, >Ca..ius}>Jıılius.,
(Debello
Ga,llico.
Fransızca

ve Latince)

Les commentaires .• ,.
Amerika Birleşik
(Decleration
The
United

Stat.es
2.4.3.3.

Genellikle
dermesi
lar

da

yöntemler

Devletleri

1

in ten

l.a.nguages,..

u

Sınıflandırma

biçimleri
yer almazlar.

nedeniyle
Ancak

ge..ne.l..
tutulsa.,,.
s:ınıflama

-

ülkemiz

93

-

kütüphanelerinde
kullanılan
konusal bir sınıflandırma

Deweyv
yapılabi

2.4:3.4. Yararlandırma
Çeviriler,

diğer

en çok aradıkları

gri

yayın

türlerine

göre,

ve sağlamakta

ülkemizde TÜBİTAK
Dokümantasyon
karşılığında
yapılan
çevirilerin
Araştırmacılar
çalışacakları
konu alanında,
çevirileri
TORDOK1dan sorarak
bu değerli
belgelerden
ararlanabilirler
,·' Ayrıca,
çeşitli
kuruluşların
dok.ümarrt a a+
on merkezlerinde
ve kütüphanelerinde
bulunan
ilerden
yararlanmak
isteyenler
mutlaka

yapılmış

çevinedenle,
du-'

uran yayınlar
yapması beklenmektedir.
evaplanması
durumunda, yapılmış
çevir.ilerı
emek, para. ve
zaman kaybı olmadan bilimsel
ve teknik araştırmalarda
değer-
endirilmiş

olacaklardır.

Dermelerinde
bu türden belgeleri
bulunduran
larda.n, bilimsel
ve teknik alanlardaki
gelişme
bulunmaları
istenerek,
yararla.ndırma
konusunda, işbirliği
içinde

çalışmaları

arzulanmaktadır.

Paha . iyi . bir ya,rarJ..a,ndırma hi.zm~t:i..y,~pypiJ..111ek. irJ.tn,
çevirileri
yayınlamaçlan çlc:ıl<:tilodan
çıkmış :!'ıç1).J...E,riyle
bı:r:ıa,k..-,
makfakat
.mer-kez L bir diz:i.nini . tutmak v~ l:ı.ı:ı.p.larq.. n list:e.Je..-
rini dolaşt:ı.:pmak yap:ı.lacc:tk,en doğru hareket./olacaktır.
Böy"'"'
Lece çevirilerin
fotokopi
veya mikrofilmlerıi,
çevirileri
ya
panlardan ·veya bü çevirilerin
kopyalarının
i::Oplandı_ğ:;ı:.
b.ir
merkezi sistemden
sağlanabilir.
Başlangıçta./SLA
ve Library
of Congress

(LOC}in başlattıği

ve şimdi. Jqlin Crerar

Libra.ry'
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nin yürüttüğü
sistem
sistemleri
bu konuda
lir.
"Index of Scient
zenli olarak,
çeviriler
wealth topluluğuna
bağlı

üye

tarafından

amacı ile

yararlandırma

of Scientific
sistemler
ın birer
kaydedilmek
saklanmaktadır,

Konuyla ilgil
leri bilmeli
veg
leri bu m~rkezlere
malıdır
(1). Böylece
açıklığa
kavuşmuş oLac ak t ı.n,
2,5, RAPORLAR

2 .5 .. 1: Tanım
"BilimselLair
enstitünün1 endüstrinin
ve, çqğunlukla
resmi araştırma
. kurumla,rıı.nın :yaptıkları
'arıaşi:lrma.. $0nuçla..,..,
rını ya. ,da bu araştırmalarda
varılan
bel.Li. i.aşama.lavi bildi..-.
ren" (2).yayın
.türüne.rapor/adı
verilm~ktedir.
Raporlar

fi

büyük .bir k:ı..smı.nın
bas ılmas·ına

nırli
sayıdaki
ilgililer
yayıncılar
ve kitapçılar
nedenlerden· dolayı !Igri
"gölge yayı.nlar'.'·•·
dlarak

ra.ğm~nSJ::. ..,...

çevresine
sunulmaları,
geleneksel
aracılığı
ile sağlanamc:ı.maları gibi
yayırtlar11 ya. da <bir başka dey.:i.rn].e
ta?nimlanır:J..arti.(3.).

Bilgi ·• birkaç <nedenden dolayı rapor. J:ıiQirninde yay:ı:n...•
lanmaktadır :> Bilginin · h.ı zlı yayılmasını
'Si:ı.ğJamak,bilgiyi
korumak ve bilginin
kitap;
derg.i gibi yayJ.!1/türlerinde
ele
a.lınmaya .uygurıolmaması gibi.
(1) Bei:in

u.. Yu:rdcı.doğ,a.g,e.,

(2) Jç.le Baysalr
(3)

a.'ğ.e.,

s,

se: 193-194.
76.

J,L -. JJa]:J,3,)11.'1'.fCl,ı,p.:icalRepprtLiterature",
Handbook of Special
Librarianshj.p and Information Work (London: AsLib, 1975), s. 102.
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"Rapor türü, İkinci Dünya Savaşı'nın
nımlanır" (!). Gerçekten de raporların bir
arak,kullanılmaya başlandığı tarih
lmektedir.
yılında Amerika1da kurulan Bilimsel Araştırma
e Geliştirme Dairesi (U.S. Office
d Development), ülkenin bilimsel araştırma kaynakla
rekete geçirmiş ve ulusal savunma
uygulayan bir merkez olmuştur.
1941

Bilimsel ve endüstriyelaraştırma ve geliştirın~
µçla:rıırıın yayılması konusunda çok hızlı ve etkili rol oy . .
aması bakımından, raporun değeri son derece anlanı.lıdır. · Bu
'akımdan raporlar ve rapor ç.ıkaran kuruluşların sayısında
Dünya Savaşı.'ndan sonra büyük artışlar olmuŞtur.
Rapor literatüründeki gelişme, özellikle İngilte:rıe
e Almanya' da aynı zamana. rastlamaktadır. Binlerce Alman
raporu, en geniş kapsamlı olarak, 1945-19.49_ döneminde, Al"'"'
araştırma kaynaklarını incelemek için gönderilen mütte
araştırmacı gruplarının çal1şmaları·sonucu ü:r:ıetilmiş--:
(2).

Tabii bilimler ve
üretilen 14.012 belgenin
raporudur. Benzer konu alanlarında, örneğin,
Abstracts1da özetlenen materyalim. %. 251 ini raporlar
rur. Bütün konu alanlarında çıkarılan rapo;r, sayısı ta.m ola
rak bilinmemekle beraber, her yıl 100.0001i geçtiği kesin
.olarak söyl.erıebilir (3).
.a.

e., s ,

Hall,

a.g.Y_.,

s,

Hallı

Aynı. yer,

(1)

Jale

Baysal,

(2)

J.L.

(3)

J.L.,

76.

ios,
s., 106.
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Genel olarak pek çok rapor
roblem, raporların artış oranlarıdır. Çok hızlı
artan rapor dermelerini koruyabilmek
kütüp
oldukça zordur.
Raporların mikrofiş ya da mikrokard
ılmaları bu problemi önemli.ölçüde
ayfalar halinde yayınlanması
olarak yayınlanması daha ucuz
konusu açı
lar halinde basılmasının sağladığı en önemli
(depolamadan) sağlanan kazançtır. Bir mikrofişin
den daha fazlasını depoladığı düşünülürse, depolamadan elde
kazancın büyüklüğü orıtaya çıkmaktadır.
Getirdiği avantajların yanısi:rıa, özellikle< :r>c:3.pôr der...
kuran büyük kuruluşlarda mikrôfiş···ya.>da.I· ıniKl'.'C)katıd/fô:r:ı.;:.
ınundaki raporlara.karşı büyük bir ilgisizlikgözlenrrıektedir.
Bunun en öneınli nedeni, mikro 1 kopyaların kullan:,;.mları .i.ç.Ln
gerekli olan okuma makinalarının getirdiği mali yükümlülük . . .
tür. Ancak b.u tip makina.lar·da artık dalla ucuza sa-tin aı.;ı....:._
nab.ilmektedir

(1) ••·

Hu konuda karıar verecek olan
nı olduğu kadar, bu tür belgenin
zorundadır.
Raporlar, özel '. araştırma kütüphane1E!pirıin d.ermele;ıiıin""'
de hu Lundur-mak te.n vazgeçemeyekleri yayın ±tl:blerindendir.
Çünkü rapörlar olma.ks::ı..zı.n.gelen araşti:bmaôı1a.fırı<isteklerini
karşılamak mürnkün/değildir.>3ir araştırma~~~onusuyıa<ilgili
raporlarda bulunan bilgileri hiçbir zaman•gpvmemezlikten·gelmey.e.cek,tir ..
(1) J~L. llalJ;

.Ay11ı y~r,

ss.

117-118.
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özel kuruluşların kendi çalışmalarında
çıkardıkları raporlar, genellikle "hizmetiç
'ye adlandırılırlar. Bu tür raporlarıı
porların dağıtım ve kullanımlarında söz
ları kimlerin görebileceğini saptarlar
ına rağmen raporların kullanımlarında
rekli sınırlamaları yapabilirler.
vardır ve bu

2.5.2. Seçimde

ve Sağlamada

Başvurulacak

Kaynakla:ı:;

Günümüzde. artık, endüıs.triyel kuruluşlar kend i, k:ütüp
ya da dokümantc1syorı m§:pl<.ezJ.erini kurma yoluna gitmekte
irler. Bu kuruluşlarda çalışan kütüphaneci ya da bilgi vere uzmanlarını~' hizme;t····verınekte····~ld~klarıi kurr1~rların ~a
p~rlarını. s~ğlamalarında güçlük çıkmamaktadır .,1rıca.~> k:uru
J.uşun ilgili olduğu konu alanında, başka, kurıuluşla,p tc1,rafından çıkarılan raporJ.arıı L k~tüphaneci ya da Bilgi verme uz. anı değişik yollar deneyerek sağlayabilmektedir :i
1,

Henzer alanlarda. faaliyet gösteren diğer kurültışJ.arTiiı.
yapılacak anlaşmalara göre değiş--tokur;ı yapara~.

2. Bilinen kuruluşlardan, çıkarılan raporları .abone yolu
ile satın alarak.
3,

Bilinen bibliyografik kaynakları
kuruluşların çıkardığı duyuru bültenlerini izleyerek.

Raporlar konusunda yayınlanmış ve fiç.c1,:pı yollarla
elde edilebilecek kaynaklar pek çoktur. Yerıi~~ibliyografik
kaynakların.da. sürekli olarak ortaya çıktıklc1rı ve böylece

g~fü,~~ıne .

biblıyografik
im·konusurıuni>süreklii
gös.terdiği
bilinmektedir.
rağmen, bibliyografik cl§rıetim alanında
sorun kalmadığı söylenemez.
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En önemli
bibliyografyaların
olmarrasıdır.
bibl
üreleri genelli
tı kezdir. Bu
dokümandaki bilgi
güncellik sağlamak çok zordur.
elde edilebilirlik konusundaki s
lirtmemektedirler. Dördüncüsü, b
sında benzerlik vardır. Birinde
tekrarlanmaktadır (1).
1 NG 1 L 1 Z KAY NA KLAR I::
- R and D Abstracts
Technica
Reports

(Kent:. Department
Centre.)

of Industry

Ayda iki kez çıkarılan bu kaynak, yirmiikianakonu
grubunda... yayırı+a.n~nr.a.porla.r1J. pj_I>J.~*ogEt:1f~k ~HBY~J..~p\yve
özleriyle ver1me~t:~<:lir.•·. Ayrıç.a :ra.po!'. a.çl:ı.,:rıa.<,> ya.:z;g:r:ı.. qc:l.;ı;.rıa. . y~
rapor ya da sağlama numarasına göre düzenlenıniş .j_rıdekşleri
var-d ı r ," İndeksler
ayda bir iki•.··bölüm· halinde yayınlanmak..-.
tadır. Birinci bölüm,/ yazar { tüzel• kuruı Lus.: ve rapor ada.na
göre düzenlenmiş indekslerden; ikinci bölüm konu, rapor nu
marasına konferans ve çevir.ıi adına göre düzenlenmiş .indeks""'
lerden oluşmaktadır.
-· Selected Re.port

A.nnounce.me.nts (.K.ent:. Te.chnjcal.

Re.port~

Centre.)

Technical Reports Centre
bu bülten,
and D Abstracts'ın
Ayda iki kere çıkarılmakta ve öze
ları içermektedir.

(1)

David King,
Literature",

467 - 46.9.

"Market Research Reports,
House Journals
and Trade
Aslib
P;tôcesdingsr
34 (11/12),
(Noy./Dec.,
1982),

TRC ayrıca Techlink adı verilen bir hizme
Endüstri çevresindeki kullanıcılar için te
üzerine seçilmiş bilgi dağılımı yapmaktadır.
materyalin çoğu raporlardan seçilmektedir.
- BLLD Announcement Bulletin:: A Guide to Br.itish
Re.ports,. Translations and' Theses (Lon.don::

Sadece İngiliz raporlarını
viri ve tezleri de listeler.
Kaynak CQSATI tarafından geliştirilmiş olan 22 konu
kategorisine uygun olarak düzenlenmiştir.

nun

Her. Majesty S-t:a·tiOnerY O ffice• (HMS.O)
.~~~itj:tğı yayınlarla, bazı Resmi kuruluşların raporlar1. duyupu:J.maktadır:,
"'"'
"'
.•..

Daily List of Gôve:briment Publications
Government Publieations•.·.·.(aylık)
Government Publications>. (yıllık)
Guide to UKAEA Documents (London: HMSO, 1973)

Editörlüğünü J.R. Smith'in yaptığı bu son kaynak,
atom enerjisi konusunda çıkm1..ş raporları kapşamaktadı.r .
., UKAE.A List of Publications Available to the Public
(Harwe.11:; Atomic E.nergy Research· Establishment}

Aylık olarak yayınlanan bu kaynağın HMSO tarafından
çıkarı.lan yıllık toplu ciltleri de vardır.
AMERlKAN< KAYNAKLARI ;

Amerika Birleşik Devle.tleri I rıde , •. Li.)$:pcı.ry of Congress'
in Bilim ve Teknoloji Bölümü her yıl %.. 8ff':i..mikrof9pm biçi
minde olan, yaklaşık 100. OOO rapor almakta.dır.

National Technical Information Service (N
den beri teknik raporları toplamaktadır
70.000 yeni rapor dermeye katılmaktadır.
bürolarla işbirliği yapmaktadır (1).
- . Government

Reports Ann o un.c ement s

CO SATI
hükUmetin ç
- Government

Reports·

Tridex (Spri ngffeTd

NTtS.)

Bu kaynak da, "Government Reports Announcements"
iki aylık çıkmaktadır. Fizik, mühendislik ve ilgili teknoloji
alanlarında,. çıkarılan araştırma ve geliştirme raporlarını
duyurur. Konu, yazar, .:tüzel kuruluş,
numarasına. göre. düzen.lenmiştir.
- Weekly

Government

Abstracts

(Springfie.ld :. NTIS)

Yeni Amerikan raporlarının bulunabileceği yararl.ı
bir kaynakt.ır.. Bibliyografik bilgi ve öz vermektedir.
-· Scient.tfic and Technical· Aerospace\
Reports ·.(SJıJ\R)
(Washington:
U.S. Government
Printing Offic&)
-· Nu c 1 ea r Sc i e n c e A b s t r a c t s ( N SA ) ( W a s b i n g to n :.. U . S ..
Government Printing Office)
Her iki kaynak da, Amerikan Hükümetinin çıkardığı
raporlarıın yanısıra, tüm dünya raporlarını olabildiğince
(ilgili o·ldukları konularda) duyurmaya çal.ışmaktad.ırlar.

(1)

c.

Peter

AugE:!:r//.US.e __ ~--ıı::---..., ~----~-~--

e, 24.

·,._
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STAR her yıl yaklaşık 35.000 rapor listel
- Monthly
Office

Catalog
of the U.S. Gov
(Washington:
U.S. Governmen

Federal hükümetin
uyuran bir kay.naktır.

DlGER OLKELERlN KAYNAKLARINDAN öRNEKLER:
Avustralya'
Research Organization CCSIRO)
::ı:.nlama ve dağıtım programı olan bir kuruluştur. 13
ülkeden yaklaşık 5500 kuruluş ile yaptığı değiş-tokuş anlaş
sonucu büyük miktarlarda rapor toplar.
"Central Li.brary and Information Service", aylık,
uzmanları. tarafından yazılmış olan CSIRO Abstr;ıacts
yayınlar.
Kanada'da National Research Council of Canada (NRC),
ve tekrı.oloji a,lanla:r;ı:ı_.ndaki gel:Lşm~+.~l'.1~ yarcl.:;ı..II1.9.ı .glma.k
amacıyla ço.k -, fazla siayıd.a. b.:Llimsel .yayın yapmaktagırı. Bu
yayınların l::ı.üyük bir kısmını araştırma raporları oluştur.ur.
NRC'nin
d::ı..rılm:ı.ş seriler
tır. Bu raporlar NRC'nin hazırladığı
mak.t ad ı r ,
Federal Almanya için Technische Informationsbibliothek
Hannover (TIB) 19.6.9 yılından başlayarak sistematik olarak
araştırma v.aporlarını toplar.
Yeni sağlanan raporlar Deutsche Forsclj.ungsberıchteNeueingange
inen indekste duyurulur.
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Fransa'da Agence Nationale de la Valorisation·de la
Recherche (ANVAR), bilimsel ve teknik araştırma s
işlemekle görevlidir. Topladığı roparları Le hçı,,. '-W,,
l'Innovation adlı üç ayda bir çıkardığı bültenle duyurur.
Jap~:ınya' da ise,
toplamakla Japan
(JICST)
büyük
PAZAR ARAŞTIRMALARI RAPORLARI İÇİN
KAYNAKLAR:

BİBLİYOGRAFİK

~- International
Directory of Putı lt s'hed Market Research
(London:. British. Overseas Trade Board and ~rl ington
Manage.me.nt·Pub.1 icat ions Ltd., 1976., 1st ed .. )
Uluslararası nitelik taş
y.aya nc ı, ve 6 00.0 'in üzerinde
ç::ı.kmaktadır.
- Findex:. Th.e Dire.ctpry iof• Market Research.
Studies and Surve.ys (Ne.w York:: Find[S'VP,
Is;t e.d.)

Re.pofts,
1979..

Bu

lc;J._nmakta_dl.r.
- Pub.lished Data on Europe.an Industrial
Markets
(.London:. ı:nc;tus;trial
Aids: ttd,.; 1972, Ist ed.)
Avrupa ülkeleri için hazırlanmıştır. 100 yayıncı ve
1900 kada.r rapor bildirir, yıllıktır.
.•. D i re c to ry of U • S .. .a n d Ca n ad i a n Ma r ket i n g S u r v ey s a n d
S'e.rvice.s.

(.Fairfie.ld:.

Kline,

1976-
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Amerika ve Kanada1yı kapsayan bu
ve 3000 kadar raporu listeler. Son baskı
1982 ve 1983 yılları için ekleri

- The Marketing Information Guide
Communications; 1972, Ist ed.)
Amerika'ya kapsamaktadır.
Her yıl 600 kadar rapor duyurur
araştırma raporu değildir.

- Reports.> Index {Dorking, Surre,Y:'. Business Surye.,YS
Ltd., 1979, Ist.ed.)
U'l us Lar-ar-ası.

gö:rünümll:ı:ıded:i,r ancak . çoğunlµkla. İngiliz
rıaporl.arını içerir. Heps
araştırma raporu olmayan
yılda 2700 kadar FaP~:r duyurur. Yılda 6 k$z ç:ıl<ar:ı.Img.ktadırı.
2. 5. 3. Dermenin .Düzenlenmesi. ve Yararlandırma

Kütüpha.nelerıde düzenlenmeleri açısından en çok prob-
lem çıkaran yayı.11la.rdan olan r.aporlar, çeş:i,i:li yqni:ernlerle
kataloglanır ve sın:ı.flandı.r:ı.lırılar.

kataloglama
li;rı. örneğin
faaliyet raporları ve bir
teknik rıaporla,rı gibi.
Konuyu birkaç kütüphaneden aldığımız örneklerle açık
lamak ülkemizdeki kütüphanelerde bu tür yayınlar için uygu
lanç1.n yöntemleri kısmen de olsa göstermesi ba,k:ı.m:ı.ndan anlam-.
l:ı. olacaktır. Verilen örnekler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala
rı A. Ş. Belge ve Bilg.i Merkezi, TÜBİTAK Gebze Araştırma Mer
kezi Kütüphanesi ve Boğaziçi üniversitesi Kütüphanesi'nden
a.l:ı.nm:ı..ş tır.
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2 . 5 . 3. 1 . Depolama

Genellikle yayınlanmayan ve s
kalan raporlar, tipik "gri yayınlar" olarak,
yınların görüldüğü biçimde
da teksir makinasıyla çoğaltı
raporlar, dosyalar ya da kutular
TŞ
sayıda gelen
.i.c i.nde korunmakta ve arşivde

.

Yurt içi ve yurt d1şından gelen faaliyet raporları,
kutular.içinde korunmat~~.'.~/. k.utular daha sonra kuruluş
adına göre alfabetik depolö.nmaktadır.
TUGAM Kütüphanesi'nde raporlar
adlarına göre dosyala.r içinde tutulmakta,
li dolaplarda korunmaktadır ..
Boğaziçi Qniversitesi Kütüphanesi1nde yapı
la.madaysa çeşitli kuruluş
gelen
kitap
olmayan raporlar, yıl sonunda ciltlenmekte,
raporları çıkaran kuruluş
kodları
kod numaralarına göre ayrı
tedirler.
2. 5 .• 3 .2.

Ka,t:aloglama.

..... TŞCfAŞ B.elge ve Bilgi Merkezi I

Uygulama:.

Raporları kataloglarken giriş, raporu çıkaran kuru
lu[;! adından yapılmakta, gövdede raporun adı~ varsa raporu
hazırlayan, rapor tarihi ve numarası yer almaktadı.r.Ayrıca
konu başlıkları ve numa.ra1arı (Unesco Thesaurus '.dan· veril
mekte) da yazılmaktadır.,

nitel
çıkarılmaktadır.
Raporu hazır,layan
raporu hazırlayan kişi veya
lere göre
başka,
ikinci bir
Gelen bütün raporlar için ayrıca envanter kartları
hazırlanmaktadır. Bu.kartlarda, raporu hazırlayan birim,
rı~por tarihi, sağlama numarası, rapor.adı ve ilgili konu
başlıkları ile ek girişler gösterilmektedir. Bu kayıtlarda
göze çarpan en.önem1i;nokta, kütüphanecinin raporların içe
riğini açıklayan özler yazmasıdır. Envanter kartındaki açık
layıcı not bölümünde yapı.lan araştırmanın amacı, özü verilmektedir.
sağlama numarasına göre
s:ı:.ralanmaktadır.
Çeşitli araştırma raporlarından başka,
gibi devamlı gelen aylık, yıllık faaliyet

TŞCFAŞ'riin
Lar-dan
1 unmakta.dır. Bu tür
adına göre alfabetik
şunlardır:. Banka Faaliye.t Raporları,
Faaliyet Ra.porlarıı, Cam ve Amrıalaj Ko
yet Raporları.

kuruluşda bu-

İlgili Faali-
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Bu
uruluş

adı

öRNEKLER~ {TŞCFAŞ BELGE ve B1LG1 MERKEZİ KOTOPHANES1
85/06.15-262
Paşabahçe Tic. Ltd. $ti.
İsviçre seyahat raporu. 27.5.85-2.6.85.
lanlar:, Hilıni Acerol, İsmat Erdoğan.
Raporno. 85/20
1. 215-15.05 C-Seyahat Raporları
2. W 38.10-CamEşya-ihracat
I. Başlık
II . Acerol, Hilıni
III. Erdoğan, İsmat

85/06.18-212
Cam Pazarlarra A.$.
"Click--t:ap'.'tipi. kapağın (plastik:). ilaç . . sana""'
yiindekullqJ:1ım:imk.§nlarının araştırılm:ı.sı piya
sa etüdü, Haz:.Yıldız önel, M:ı.yıs,1985.
Rapoprıo 13
1. G 96.40.50 C - Ecza Şişeleri-Pazarlana
2. G 96.40.35 - Kapaklar
L Click-tap
II., Başlık
IlI. öm~ı))'.'::ı_:Lç]J_2i

r

85[06.15-223
Paşabahçe Tic. Ltd. Şti.
Pazar·.Araştırna · . Müdürlüğü
İstanbul 5. Ev Eşyaları Fuarı değ;E=plerı.o.irme raporu. Hazı, Nilüfer Barlas, Mayıs1985.
Raporno. 1985/21
1. Y 68.20:.20- Ticari Sergi ve FucD;"lar
I. Başlık
IL Barlas, Nilüfer

T.Ş.C.F.A.Ş,
Belge ve Bilgi Merkezi
Paşabahçe Tic. Ltd. Şti.
Pazar Araştırma Müdürlü,,,__.,
Tarih

Kod

Ak:sesvon No.

1985.

06.15
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Haz ı Recep Baki Deniz,
: Araştır.rranın Amacı:

L, G 90:50 - Camda Asitle Dekorlama
2. W 38,10.50 - . Cam Eşya, Kurşunlu Kristal-Rekabet:
..
.

.

.

.

.

.

I, Başlık
IT. Deniz, Recep I3aki
III •. Dragon, >Zeynep .
Sayfa

.ı· 'J:'ab1o. I Grafik

I Harita I Plan

Proje I V.d.

Envarrter Kart.ı. ~rneği (TŞCFAŞ)
- TÜBİTAK GehzeAı-ıaştırma Merkezi
pılan Uy guLarna.r
Kuruluşa
na, rapor
yapılarak
içinde alfabet
gelen raporlar

Kütüphanesi'ncle Ya

bağlı ünitelerden

Kataloglama

kurallarında

AACR 2 izle!ı.mek.tedir.

- 108 öRNEKLER:

(TOB1TAK TUGAM KOTOPHANES1 'NDEN)

Akın, Faruk-Erdoğan Sansarı-Cihat
Sığırlarda rradeni
gelen reticulutis ve

American Society of Tool and Manufacturing
Engineers
W~~se} Johrı A.
Kuruluş adına
çıkarılmış
. bir fiş.

Design of cylinclriC!al e:xpJp.s!x~ Jp~rı.g;. die~.
Michigan .•.• Arreriqan· Society 9.f T99l · andl':Ta.rıı.ıfac
turing Engineers . 19 6 9.
23 p., 6 figs, 4°
Technical paper MF 69--157.

Weese, John A.

Raporu hazır
layan adına
çıkarılmış
: ,bir fiş.

Design of cylindrical explosive forming dies.
Michigan. · American Society of Tool and Manuf ac
turing Engineers. 1969.
23

6 figs, 4°

American Society of Tool and Manufacturing
Engineers.
Technical paper

MF 69-157.

- 109 - Boğaziçi üniversitesi
Uygulama:

Kütüphanesi'nde

Yap

Aldıkları kodlara ve numaralara göre
raporlar, 1978 Anglo Amerikan Kataloglama
larak kataloglanmaktadır,
Katalog
log oluşturacak şekilde
Ayrıca kod numaralarına
vardır. Yer
mir baş
) numaraları da yazılmaktadır.
ÖRNEKLER:. (B.O. KOTOPHANESt'NDEN)

DTO
79
Türkiye Ticaret Odaları, S anayl} Ocla.ları
ve Ticaret Borsaları Birliği
üç aylık ekonomik rapov'--Ahka.va.:. Tür
kiye . .Qdala.p Birliği, 197,...

v.
1. Turkey-Economic
conditions.
I.. Title
Title: Ekonomik rapor

DSSK
1

Sosyal
çalışma raporu ve
yılı iş programı. -

v.
Annual
1. social Securi ty-LawYı:J.n? Legisla
tion- Turkey. I.Title: S.S.}§. çc=ı.lı.şrrara.poru
ve bilançosu ile iş prograım.,

- 110 Kütüphanenin

demirbaş

defterine

de

ların sürekli gelenleri, süreli yayınlar
ğunda gösterilmekte,
çıkış sürelerine
işlenmektedirler.
Amerika1da ve Batı ülkelerinde yapılan
farklıdır. Pek çok kütüphane, raporların,
lara göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle
belgelere farklı davranmaktadır.

b

B.i:limş~:ı ve teJ<:.rıiJ<: cırıcıştırma• raporla:rı:rıı.rı.1$§.]c:l-lSğlc::1.n . .
ması amacıyla Committee on Scientific and Technical InforS
mat ion (COSATI) • tarafındar1 geliştirilen bir sistem hemen
tüm ülkelerde çok.tutulmuştur.
CQSATT .: .s iş'teminin amaçları:
Bilgi ve belge merkezleri

ile kütüphanelerin

dermeleJ?frıirıt~tiya.çlarını
ralları .sağlanıcık:,
•. Çeşitli.bilgi
sisteml~ri
indeks giri formlarıyla
luksa.ğlamak,

giderecek

rapor

katalpglama

ku

arasında bibliyogrç1fya\ve
kullanıcılar aras ındq<i/U.ygun.,...

Büt.ürı resmi
lama. kuralları açıs
mümkün kılmaktır (1).
COŞATI sisteminin
le sıiıalammış tıı<: ( 2) ~

asıl katalo

··Peter .Auger~Use of R~9_Rts Literature,

(1)

C~

(2)

c. P.eter

AQger,

Ayııı

yer,-

ss.

3!5--36.

ı da şöy-

- Sağlama
- Tüzel

... Sayfa

numarası

kaydı

kuruluş
- Ek not

- Baslık
- Açıklama

- Gilvenl
(security

notu

- Yazar
- Tarih
- Kontrat
- Rapor

numarası
numarası

Bu temel

elemanları

gösteren

örnekler::

1PB-214·

• 525/8
2Keni::ucky Uni v ı , Lexington,

J ENERGY TRANSFER IN FUR.

'Dept : of" Mechanical Engineering
4ilictoral
i:hes is •
6Nôv.

Ber,J<:e1.ey Davis,
8Grant·NSF-GB~l5579

72

hoo pi

9

UKY--BU.·· 101
10
N'TJS PC $ 3. 00/:MF $0 .95

. 1E 73-10430
2Bendii
Corp., Arın Arbor, Mich. Aerospace Systems Divn.
3ECQLOG1CAL
EFFECTS OF STRIP MINING IN OHIO.
~~,~~vrl1
• 73 •
5Phillip
8eontract

NAS5-21762.

9NASA-CR-131220

10NTIS PC$ 3.00/MF

.s

0,95
7 • Sayfa kaydı

1. Sağlama numarası
2 • Raporu çıkaran
3 •. Başlık

( Raporun adı)

4 . Açıklayıcı
5. Yazar

6.

kuruluşun

not

adı

• Kabul veya kontrat
9. Rapor
10.

numarası
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Committee on Information
uidelines for Descriptive Catalo
porla.rın kata.logJ.a.:rı.ma.$;ı..ike>ı-ı.1.1sunda
kaynaktır. Bu kaynak raporların bibliyografik piJ..!ğ
tokuşunu yapan kütüphaneler, belge ve··· bilgi merke·zı
çeşitli.kuruluşlar
arasında. katalogla.ma.
sağlayıcı kurallar getirmektedir.
2.5.3.3. Sınıflandırma

TŞGF.Pı.Ş>Belge ve. . . Bilgi.Merkezi
1arı sınıflandırırken özel bir sistemden yarar
dır. Raporun ait olduğu yıl ve sağlama numarasına
sı
na f Larıd.ı.r-ma yapılmc:ı.ktaclır. Ayrıca bu iki .ögeye, pcı.po:pµ çı
karan bağlı kuruluş ye J::ıi:pimJ.erin kodları eklenmektedir .•
Sağlama numarası her yı1·.için, ra,p9rı.µn.9-j_ip9lcl11ğu
birim ya da kuruluşa bakılmaksızın 1 den bcı.şlatılma.k:tadır.
Raporun ait oldtığu kuruluş ve birimler daha önceden hazır
lanıp sap-t.a,nmış k:o.çl.J..ama. rıyma.:paları ile• gğsterilm§]st:edir.
Ba.ğl:ı.. kuruluşlar 0.6, iç bJ:pimJ.er ise 05 iJ.§ başla.ya.:rı.i:rıuına.:pa
larla kodJ.a.nmışlardır.
örneğin, 06.15
Cam Pazarlama A. Ş gibi ..

Paşa.bahçe Tic. Ltd. Şti

Raporun ait olduğu yıl ve sağTaına.ı:-ıµmarası~ ra.J?9r1.111
yer ntimarasını oluşturmaktadır~
85

I

Rapor tarihi

:! ,

06\15

Raporun ait olduğu
birimin.kodu

262

Aksesyon no.

(1) Committee on Information Hang~Ups-Working Grouppp<Updating
COSATI. Guidelines for Descriptive Cataloguing of Reports: A
Revision Or the COSATI Standard for Descriptiye Cataloguing
(Washington: The Committee, 1978), PB 277951.
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TUGAM Kütüpha,nesi' ride, kurum dışındaki
gelen raporlar sınıflandırılmamaktadırlar. Bu
dikleri kuruluşlara göre ayrılmaktadırlar.
Kurum içindeki çeşitli birimler tarafından
raporlar, UDClye g;Örıe sini.f1andırılmaktadırlar.

sinin
da genel derme iç
kullanılmamaktadır.
Özel bi:rısı!l.:t.f1ama sistemi kullanmak yerine, kendi
gereklerine cevap verebilecek bir kodlama sistemi oluş-ı:urııp'
sağlanan belgeler· bu :sis teme göre sınıflandırıımakta<ıır.·>\Eu
kodlama sistemi basit .ancak pratikte oldukça kµllc:ı.nı.şTı J:,ip
S. istemdir.
Rapor ve diğer belgelerin geldikleri kuruluşlar için
harfler kullanılarak (genellikle kuruluş adlarının.baş harf
lerini kullanarak) bir kodlamaya gidilmiş ve kodları göste
ren bir liste oluşturulmuştur:. ,/

-

AB

U.S. Agency for International Development
U.S .. International Cooperation Adrninistratio

BS

S0rnerbank Yayınları

A

CM3.

Turkey.Maliye Bakanlığı

CT

Turkey.• Sanayi ve. 'I'ii:$.ret•· Bakanlığı

DI'UB

Turkey. Tübitak Yayınları

DTİS'.1<

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu YaY:trı.la.:ı2J.
her rapora, raporun ait olduğu

ruluşun

2.5. 3. 4 ... Yararlandırma

Raporlar, yararlandırma konusunda diğer belge tür
lerinden farklılıklar göstermektedirler.
Bazı raporlar giz
li olmaları bakımından kullanımları sınırlandırılmış olan
be.lgelerdir. Gizli raporların özel müşterileri vardır ve bu
ilgililer gizli olan, herkesin kullanımına açık olmayan raporlardan

gizli yarar1anı.rlar.

- 115 -

süre
ve herkes in

s
lır.

TUGAM Kütüphanesi1nde de gizli
ma dışı tutulmaktadır. Ancak gizli
içinde çalışanların kullanımına
dığı !-!Kütüphane Haberleri
dıxı.
Boğaziçi üniversitesi Kütüphanesi'nde, raporlar, kü
tüphanenin hizmet verdiği üniversite içinde yararlandırmaya
açık tutulmaktadır, Dışarıdan gelen istekler, kütüphane için
de bulunan fotokopi makinası yardımıyla karşılanmaktadır.
"Boğe z i.c.I üniversitesi

Kü tüphane Haberleri'' c:ldıyla
çıkarılan bill ten ~:Le y~rı.i ~elen ya.y1.nla.r:ı_a.. :P~ra.:P~.:p,.. kü-t:µp77
ha.rı~ye.sa.ğlana.n
da. verilen kuruluş kodlarına göre
alfabetik bir sıra içer.is.inde .ilgililere duyurulma.ktadı!'.
TŞCgAş Belge ve Bilgi Merkezi Kütüphanesi I nde .clefya.77

rarlandırma konusunda yukar ı.da açıklcı.nan lıizrrıet.ler ve:rı.iJ..rrı~k...
tedir. Hcı.f'ta.lık o lirak çika.rılari ''Kütüphane Haberle:ı:1.i.'' J:ıi.i.lteni ile kuruluşunraporJ.aPJilgi}iler
çevreş.inesı.ınµJ.rrıa.k
tadır.
2,6, PATENTLER
2.6.1. Tanım

bir
bine
Cl)

c.

"Patent, bir buluşun bütün haklarının ya da belli
hakkının devlet tarafından buluş sahi(1),
Böylece buluş sahibi, kendisine vePe.te;r:. ltuçı.er.( ./'Reportş(.
'I

Pa.tents/

Standards- ••• "(· e; 110.

- 116 rilen süre içerisinde başkalarının
larına devlet gücü ile engel olur.
büroları, patent yazısını düzenleyip buluş
tedir. İşte bu patent yazısı, kütüphaneler
belge olarak önem taşımaktadır (1).
Patentlerıin oynadığı en öneml
için yapılacak buluşları teşvik
olan
arada
nuları,
Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 70.000arası, Japonya1da
200..00.0 kadar patent yayınlanmak
Dü11yada her yıl yayınlanan patent sayısı birbuçuk
olarak tahmin ;edilmektedir (2).
Bütün patentlerde
mümkündür. Her patent::..

yeni teknolojik

1. Bir teknik problem\(genellikle
olan),
2~ Bu problemin
fikir~
3,

gelişimleri

ekonomik

çôzUmü .:i,çin geliştirilmiş

bulmak

değeri büyük

bir yaratıcı

Bir sonuç

4~

yeni
veril-

buluşu
mesi
Ja.leEa.ysa,1,

a.g.e.,

s.

77.·

(2)

Richa,rd D.• . ·.·wa.lker,·· ·."Patent
IFLA Jqv.ı;nalr
10(1984)
2ı

(3)

J:?.icha,rdP~ W{:l,,lk:e:r,

Aynı

As.>Information-An
176.

maka,le,

e , 1 76.

Unused Resource",

Yabancı

teknolojinin

Jının yaratılması
yan patentler,

transferinde

ve geliştirilmesinde

özellikle

için önemli belgelerdir

ve

etkili

araştırma
ve "teknik

(1),

tanımlanırlar

"Bir patent

sonra buluş için verilen
belirten bir cümle, daha önceki
ve yeni buluşun hangi eksikliği tamamlayacağının açıklanması,
buluşun tanı.tılması,
tanımlama ve sonra ayrıntıla;rı:ın açıklanması~ I3uluş sahibinin koşulları. En sona da çi<.:.:.. . i.
.
-:_·.··> .· :._ :.. ::_··-_: :
zimler eklenmektedir" (2).
i.·.

·_·_·: ·.

·.

.

,·

...-. ".

1.•

-: ·_ ...

-:

Patent konusunda ülkemiz için önemli olan nokta dün
patentlerinin binde 9.9.9 'unun bizim. kullanımımıza açık
bulunmasıdır (3)

2.6.2. Seiimde ve Sağlamada.Başvurulaqak
ve Sağlama Merkezleri

Kq.y:n.ak:1..§l.:r

Pa.tentlerin
dikkatle
taş ıdıkJı.arı
runun, kitap ya da dergi
lı bir konu içinde de

dolayı okuve sınırpatent bulunma-

zla s

.(4 ).•

c.

Peter

Auger,

"Reports,

ael.e
Jale
Berin

Baysal,
U. Yurdadoğ,

Patents,

•

78.

s.

78.

a.g •.e.,

s.

25.

Standards.

•.

s.

112.

:. . 118 Sınai Mülkiyet

kanlığı

Dairesi

Ülkemizde

buluş sahiplerine

vermekle

sorumlu tek kuruluş

Sınai Mülkiyet

uygun görülmesi

Dairesi"dir.

23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı

21.9.1955 tarih ve 9109 sayılı Re

gun o
Mülkiyet Dairesi buluşların patent ile korunab
lamaktadır.
Yukarıda adı geçen Kanun ve Talimatname ger~-ğince
bir buluşun -ihtira' beratı (patent) ile korunabilmesi için
aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir::
a) Sanayice yeni bir sonuç ve eser meydana getirilmiş
olması, (ürün patenti::: makinalar, aletler v.s.)
b) Bunlapın.elde edilepi+mesi için yeni araçlar bulmak
veya bilinen a:rıaçları yeni bir şekilde kullanmak (usul pa
tenti::. f iziks;el veya ]$:3.myasal yöntemler)
c) Sanayiye uygulanabilir olması (Teoride kalmaması)
d) Buluşun, ihtira beratı müracaatından önce yurt için
de ve yurt dışında üretime koyulmamış ya da üretime koyula
cak şekilde halkın bilgisine mal olmamış bulunmaması (İBK
Madde 3 7) ,.
her buluş için buluş sahisini Sınai Mülkiye Dabaşvuruyla isteyebilir. Pa-

hi,

..,..,

s,

önemine

10,
tercih edilmekt

Sınat Mülkiyet Dairesi, içeriği "Sınai Mülk
ları ile ilgili Hususlar Hakkında Yönetmelik"te (1)
tilmiş olan Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi! (2) ni çı.
sorumludur.
İki aylık olarak
tesi,
devredilen, lis
de duyurmaktadır. Gerekl

görüldüğünde Sınai

kında yerl veya yabancı konulara, istatistiklere ve
bilgilere de.yer verilmektedir.

terilen özellikleri ile duyurmaktadır (3
1.

numarası

3. Patentin sc).hibinin adı, soyad1: (tüzel kişi ise
. unvanı) tabiiyeti ve adresi.·
4. Varsa patentin resmi
Patentin unvanı
. Patentin ö'zeti.

söz
ver.ilmesi
patentin
(1) "Sınai Mülkiyet. Hakları ile ilgili
Hususlar Hakkında Yönetmelik",
T.C .. Resmi Gazete, (12172, 9 Aralik. 1965).
(2) Resmi Si.rial Mülkiyet Ga:tetesi. Ankara: T.c. Sanayi ve Ticaret
kanlı?Jı Sınat Mülkiyet Dairesi, 1931(3) Konunundaha anlaşılır
hale gelmesi için "Resmi Sınat Mülkiyet
zetesi''nden
alınan bir sayfa örnek olarak ekte sunulmuştur.

Ba
Ga

- 120 iptal

açıklayan

nedenl

kaydında

çıkan diğer değ'
·unvan değiş
( 1).

Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi'nin satış,
ilan işlemleri için Sınai Mülkiyet Dairesi
vurulmalıdır,
International Patent Documentation Center (INPADOC):
INPADOC, WIPO ile Avusturya Hükümeti arasında geçen
görüşmeler sonucu 1972 yılında Viyana'da kurulmuştur. 2
yıs
ile WIPO
nel
ran
maları.nab,aşlamıştır.
patentlerin uygun bibliyografik
künyeler
kısa süre içerisinde komp_ütere
kaydetmek ve işlenmiş bilgiyi enformasyon merkezlerine sağ
lamakla görevlidir.
İlk olarak Japonya ile

yetik
INPADOC sisterne katılan çok sayıdaki ülke için maki
na ile okunabilen kay:ı:.J.1.a:r. 1:ı.cı.~ırlamak-tadırı.

ve.

(1) Nevzat . YosıiıaqğLu, · Dünyada
Türkiye' de PateııtLe:t.' •. ~~OW Hôw'lar,
Marka.Jar:. Açı:..klamaıı--Uygulamalı (Ankara:: Mis Matba.a.$ı, 1978).

memiş
s

patentleri
ülkeleri

de
ve

tellectual Property Organization"
patentlerin sisteme kaydedilmesi için çalışılmakta
kiye sistemin
rafından

içindedir.

Yayınlanan

her patent

INPAD

işlenmektedir.

milyon
INPADOC
1.

aşağıda

"Computer

gösterilen

Output

hizmetleri

on Microfiche"

(COM)

adı ile,

148 mm x 10.5 mm boyutunda kompüter çıktılarının mikrofişle-

rini sağlama hiznteti:vermektedir.
2 •

dual Request for Patent Family,
Service Patent Applicant Service gibi)

şan servisler

yard:ımı ile karş:ılamaktadır,
3. INPADOC'un haftalık olarak verdiği ve

ada.,
tik
4 .. Direkt olarak INPADQC kompüteri ya da INKA gibi
sistemler yardımı ile INPADOC kendi veri tabanına girişi
sağlamaktadır.
5, Patent belgelerini fotokopi ya da 16 mm. lik mik
:rofilmler halinde ilgililere sunmaktadır.

19 84' de, .aralarında Türkiye I nin de
keden üyesi olan WIPO, 4 Temmuz 19671de Stockho
lanan anlaşma ile kurulmuştur. Anlaşma 26 Nisan
rürlüğe girmiştir.
WIPO'nun başlangıcı,
Korunması" ile
ve 18861da "Edebi ve
Korunması" ile ilgili olarak
kadar uzanmaktadır. İki anlaşma uluslararası
sekreterlik oluşturulmasını öngörmekteydi. Bunun sonucu iki
anlaşma 18931de birleştirildi ve kurulan büro çe$itli adlar
altında çalışmalarını sürdürdü. Son zamanlarda "BIRPI" (Fran
sızca k::ı:.saltılmış'biçimi) olarak da bilinen "United Inter
national Bureaux for the Protection of Intellectual Property"
adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. WIPO
Aralık 19,741 de
Birleşmiş Milletler katında özel bir statü kazanmıştır.

WI PO "nurr · amac lar:;ı.. ::
1. Dünyanın her yerinde ülkeler arasında,
de diğer uluslararası kuruluşlar arasında
mülkiyet hakkının korunmasını sağlamak.
2. Endüstriyel mülkiyetin
konusunda çeşitli birliklere üye
nin idaresini ağlamaktır.
WIPO ayrıca, Birleşmiş Milletler'in diğer tüm kuruluş
larının sorumluluk ve yetkilerini taşımaktadır. özellikle
gelişen ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel ge.lişmeyi
hızlandırmak amacıyla, endüstriyel mülkiyet ile .ilgili tek
nolojinin transferini kolaylaştırmak için çalışmaktadır.

Yeni uluslararası

anlaşmaların

yapılması

yasaların uygunluk sağlamasını teşvik eden WlPO,
ülkelere teknik yardımda bulunur, bilgiyi toplar v
üye ülkeler arasında uluslararası tescil
idari işbirliği için hizmetler verir.
Patent içindeki
tırmak üzere, WIP01nun

teknolojik

program
rilmiş bilgi sistemleri, servisler
sıra.lanmıştır::. ·
a) Patent bilgisinin birinci ve ikinci kayna.kların:ı..n
düzenlenmesi
b) Patent bilgisine girişin sağlanması
c) Bilgi ve.•. belge ola.rak patentin uluslararası değişirni
···

.

...

d).Teknik yard:;ı_mve eğitim.
WIPO çerçeve§iiçJndeyer
a.Tan bir>sta.ndartXaşt:ı.rma
komitesi, patentteki teknolojik bilgiye girişi sağlamak ama
cıyla çok fazla sayıda s t andar t.Lar-, teknik kurallar hazır..;
Lanu.ş t ı.r"; Ayrıca bu komite, patentlerle ilgili olarak.ha.zıp
lanan kaynakların kalitesini ve okunabilirliğtni kontrol
etmek.tedir .
WIPO 'nun yaptığı yayınları şöyle sıralamak mümkündür:.
- WIPO Patent Information and Documentation
W1PO ,. · 1981·1984) , 3(. ci.lt,

(Ge.neva~.

BU er. •kitabı,. lfTntetrı~•-t:Ional Coopera1ipn. in Infor
mation Retrieval Among Patent.Offices" (ICIREPAT) tarafından
toplanan
rn.aleryali ve özellikle \ıJ.TPO "Perma
nent Committee on Patent Information" ( PCPl) ın patent ko
nusunda yeni oluşturduğu standart ve kuralları duyuran der-

- 124 -

leme eser niteliği taşımaktadır. Ayrıca patant
uluslararası işbirliğinin yapısı ve yasal dayan
sunda geriye dönük olarak bilgi vermektedir.
El kitabının ikinci cildi u International
Classification" (IPC) ye ayrılmıştır. IPC'nin
kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi
rinde yapılan değişiklikler ve
El kitabı,
için üzerinde
mektedir,
- La Propriete Industrielle (aylık)
-, Industrial <Property (aylık)
La Propiedç1.diTntellectual (üç aylık)
.,., Les Dess.ins et Modeles Internationaux (aylık)
- L.es Appellations d I Qrigine (düzensiz)
adlı kaynaklar/da WIP()}rı.1.1rı. yayıriları·>arasında çıkmaktadır
lar.
European Patent.Office (EPO~
Avrupa Pa.tent BUrosu, Mühih Diplomatik Konferansı Inda
kabul edilen ve 5 Ekim 19,7 3 tarihinde imzalanan Avrupa pa
tenti verilmesine ilişkin sözleşme ile kurulmuştur. 19. Ekim
19,.7 7 yılında resmen çalışmalarına başlamıştır.
EPQ'nun merkezi Federal Almanya1da Mühih'dedir. Ku
ruluşun giderleri kendi öz kaynaklarından Avrupa patent harçLaru.rıdan.,
şmeye üye ülkelerin aidatlarından ye sözleşmenin 146.• maddesinde öngörülen yerlerden ka,rş:ılanır.

. Institute of
ile birleşer
gelmiştir. Ayrı
'nun Berlin şubesi de, Avrupa
ilgili araştırmalara katılmak

Almanya
başvurularıyla
1. Numaralı Genel MUdUrlüğU'ne bağlanmıştır.

Avrupa patent başvurularının
EPO'nun . Numaralı Genel
Avrupa patenti yeni ve yaratıcılığı
alan:ı.na uygulanabilen buluşlara verilir.
Avrupa patentinin süresi başvuru
yıldır. Sözleşmenin 73. maddes
tenti sözleşmeye katılan ülkelerde
s arıs konusu olabilmektedir (1) •
EPO, yaptığı yayınlarla, patentlerin sağlanması ko-.
nusunda ilgililere yardımcı olmaktadır::
- Qffical Journal of ths~uropean
(Münich:: E.Pô, 19.77)

Patent Office

""'Bulletin of the EPO
.... Printed
.•...

.•.. Abstracts of European Patent. Specifications
Derwent PublicationşLtd-1.::
Bir İngiliz kuruluşu olan Derwent Publicatioµs Ltd.,
abonelerine yabancı patent listelerini, yapıicacak siparişCl) Nevza.t Yôsmaoğlu, a.g.e.,

se; 238-240.
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ler için
pılacak
dır.

Derwent Pat..sID...ts
bir başka bilgi

Derwent Publications Ltd., patent
195l'de başlamıştır .. World Patents Ab
Patents Index· Gazette ve Central
yayınlarla bu alanda
diği hizmetle:rı,
ülkesi 0lmak
ve
Almanya, Maca.ristan ve Romanya' dan patentleri
World Patents Index Gazette
olarak genel~ mekanik~ elektrik
ayrı konuda yayınlanmaktadır,
yılından beri mikrofor;ın biç
Worl
.patentler

bilgi vermektedir.

Central Pe t en'ts- Index{ konuya göre yirmiiki.a.11a, J<:a,te•..
gof ide düzenlenmiş olarak kimya alanındaki patentleri clu.yur.. .
maktadır.

Socie
kaynaktır.
çıkan patentleri, fiyatları ve çıkaran kurulu::;;
listelemektedir.
-

tents

Abs tracts

(London :: O e rw en t Pu b.. l i cat i ons

Ltd.
-· German Patents Abstracts
Ltd . , 1953, haftallk)

(London:.

Derwent

Publications

- Jap
Ltd .. ,

(London:
)

- Belgian Patents Abstracts (Lo nd o n a Derwent
tions~Ltd~ ~ li66, haftalık)

Pubil/iic/a.

Derwent Publications
Ltd.'
patentler,
özetleri
ile beraber
resimler
de yer almaktadır.

BLSRL

ve "Patent

Office"

Dünya. ülkele:vin.in. hi.iyük pir. çoğunluğu,. yeni patent
leri
d11y.uran••-· ve/ sc:ığ1anm\3.sıkç,mısu.rıda?yol gö.steren patl8nt
sistemlerine
VE:c yayın.1c:1.pc1./•S·c:1.Iı:icptirı.
British Library
Science
- Reference
Library' CB.LSRL),çeşitli
ülkelercl18 yayınlanan
bu
yayınla:vın
sürE;li olanları.
üzer.ine bJlgi< ver13:rı,:bi:r:ıip~}\JS13:p
yayınl.amışt:ı.r,
,Bu. kaynak, . SRL' de. toplanan
patentl<2rıle<i1gi.Li, re.smi ya da resrrı..ıolmayan süreli
yayınlar
üze:vine, ay
rın t:ı.lı. I:ıil.gi .ye:r,rrı.gkteclir {}) •
İngiltere'
de kabu L edilmiş
r ak duyt1:ı::ıc:ln kayna.k::.·

- Official
1884-

Journal
(Patents)
, haftalık)

patentleri

haftal.ık(ola

(_Kent:- Patent Office,

İr1g;iliz<•Pa.t.~r1t.• BHf8f3~.' ~tı.gün.•. EP.Oi }]_e.işbi:t1liği.
yapma,kta.dır. Ayr ı.ca BLSRL'ye .dayalı olarak geliştirilen
b.ilgi
ağı, patentlerin
sağlanrnası
konusunda. destek olmaktadır.
İngilterıe
bu çal:ı.şman;ın d.çine, 19.HO I de. gi:ı::ıJI).işt:.ir
·• Bugü.n bu
bilgi
a,ğ:ı./içinde/ 25. kü,t:µpJj..c:lp.18; pu.lunmaktadır •. Bu kütüphane..Ba~ton~ :rndust;tiçtl P:rope.r:tyLite.rature:
ı]oU;triçt,ls(London:. BLSRL, 1981),. 60 s ..

(1.) H,M,

A

Directq;t!} of
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lerden

Libraries"

U.S. Patent
Amerika
çıka.rdığı :.

Qffice

Birleşik

""' Official
Ga
Trademark
Office, 187

Devletleri'nde,

, haftalık)

Adl yayın'.\patentderrrieleri
için
reke.n birinci
kaynak olareı.k ·anılmaktadır.
indeksle:ri
ayi>.iöcl ısa.1:ilma.ki:adir.

satın alınması
Bu yayının

yayında, pa,tentler
her konu grubu
d:;ı.:ı::n:ıç1.. numar-as r na göre düz.enlenmiştir.

içinde

RU

ş:1.r1:ı.:f"lc3.fr,-.

Anı.er.ikan Pa-ferifCBUrq.su ,. düaerıs i.z aral.:ıklarla,
iki yayın daha. yapma.ktadır::

- General I~:?~Tation
U.S. Patent Offjc~., 1972)

Concerning

.<:l..E?ğer>T.i

Patents(W.as

- Pa te.n t Law
Amerikan

Patent

fül..rosu' nun yayınla.dığı

-. lndex of Patents (.Wa,shingtoiı:.
1920) a.dını taşımaktadır.

Cl)

C, P<:?t<:?r l{uge.;r(

U .. s

''8,<:?pQrts(. Pa.t.<:?nts, Standards

.

Pate.nt Office.,

II
t •. --~ •. _(·

s. 111 •.

Bu kaynak
iistesi,
kan

iki

bölümden

2) Buluşları

Patent

Bürosu'nun

ve kütüphane

adı

altında

oluşmaktadır:

konuiarına

göre

veren

onayladığı

patentleri,

listeler.

maktadır,
Amerika
patent

Birleşik

bürıolarından

ruluşlarJ...n:ın

Devletleri

ve diğ

yapılacak

ad ve adreslerini:

.

.,., µ.ırich'ş International •Periodicals
York:: R.R . Bowker Company, 1961.,.
Adl:ı: kaynakta

DJre.ctOrYi(NeW
) (yı.lTıck.)

bulnı.a.kmümkündür.

A.L. Anderson' un ed.itöplüğünü
yapt:ı:ğl- aşağıdaki
kay-.
nal<,. patentlerin
'mikrofovm biçimlerinin
S.ağlç1,nrnaşı
konusunda
haşvurulrrı.as:;ı. gereken

- Micro.form
197fi.,.

]5:a,yna:ktır~

Pate.ntş

(Este.$

Park~

IMPACT Publications,

, a,yllk)

2 ..•6. .. 3 ... · Dermeniri ··Düzenlenmesi
2 .6 . ., 3 .. 1.

ye Ya·rarlandi:rma

Depolama

Patentler
d epo Larıme s f

genellikle

dosya,lar

ya da. kutular

içinde

Ye;rı .•.

Le.şt i.r-meçoğu kez pate.nt numa.ras:;ı.nagöre yapılmaktadır.
Patent numa.r-e.s
ı.na göre dizilen
pa+e nt.Ler-, geldikler.i
ülke.,.,
n.i.n adı. a.l tında

~lfa,I;ietik

toplanma.kta,d:;ı..r. Daha sonra Ulke adlarından
b..i;r. dü.zen içeris.inde
dolaplarda
ya da raflarda

depqlanrrıaktc;3.dırlar

.•

\2 ~ 6. 3 •. _2. Kataloglama

0

Patentleri
kataloglarken,
hazırlanacak
tanımlarda,
patentleri
inceleyen
kişiler
ve patent
ları
için çok önemli olan bazı hukukı özelliklerin
de
lirtilmesi
gerekir.
örneğin,
patentin
adındap başka, ul
ve uluslararas::ı:
sistemlere
uygun olarak patentin
dırrrı.a numarası., patent
sahib.i
tent için yapılan
başvurunun
(rüçhan hakkı)
dır.
Patentlerin
bihliyograf.ik
lc;ı,;ı:;ıa.raS.ı bir s,tandart
yoktur/Cl),

aunu LuşLaır-ı, konusunda

Uluş..-.

örnek: .
U,S,

Pa+errt

Assignor:>

2 9,0.0 543,

(Pa.tenti.

cı.

x..-Ray..-,Tube
.•
Ma.x...-.f'J..ancJ</J.tı;ı-ıstitut

313..-6.Q .•

s a't ı.n alan)

fü.r.···-Biophysik, F:rankfuVtLMain·,. Germ.a,ny. Pa.±:en±ee
(Patent> sçı.hibi) :.. Qtto L. Heus e, . Kronberg (Taı.ı.11us) ·•,
.

.

Germany, Applicatiqn
(Raşyuru) =··•May·· 24,
patented
{Pate.rıt±n yerilmesi)::.
Aug. 18 ~
(öncelik. sı.;ı:ıc;ı.s:ı) ~., .Germany May 24, 1·9.54.
(öze:L taleple:p) 1 4 p , tex.t with 6.I.ill.,
cited.

::::.·

....

:·

.

1955,.

19.59>t/.Prio.
3 Cl?-iins
8 patents

Kısalt:;ı.lrrı.ış
2 .,(5.•.

J., :3 ~

Sı.n.ıfla,ndı.rma

Pc1. ±:§ntl§:piI1. ş;ı.n:ı,.. .flc1.11clırılrrı.sısıkorıuaurıda ülk:e.Jl)..izde
yç1_pıla,nyyg;1.,1lc1.,111a,la;rı h.i,;ı;J:ıi:pininaynıdır.
Kullanılan
bir şis
t

em yck.tur, • Pa.t errt Le'r , yayan.l ayarı ülkelerin

O.) $.$~in u.. Yurda.doğ(. a.,g.e . .,. se; 37.,..JB.

ad ı altında

/
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neden

numarasına
olarak,

kümantasyon
gerektirecek

göre

bu tür

kabaca

belgelerle

merkezlerinde
kadar

bile

büyük

sınıflandırı
ilgilenen
çok

dermelerin

tedirı.
Daha önce de de.ğinilen

WIPO'nun patentlerin
sınıflan
dırılması
konusunda ilgili
ülkelerle
yaptığı
çal::ı.şmalar
sonucu olarak ortaya ç:;ı..kan"Jnternational
Patent
1
ea tion"
(IPC) ı hunada anmak yerinde
olacakt:ı.r.
Patentler
taş:;ı..d:;i.kları numaralar
lanamayan belgelerdir.
B.u özellikleri
o Ları kişini.n bilgiye
erişememesi
gibi
o Lmakt ad ı r», Tekn9l9jinin
..b.i;q yön1;\ile
leri
düzenleyecel{. bir sisteme> ihtiyaç
IPC si.a+ern.i , pek çok ülkeden

nedeniyle
k.ola.y sağ.,..
nedeniyle
ihtiyacı
bir durum söz konusu
ilgili
olan patent
olduğu a.çJ.ktır.

endüstriyel}ıı.µ]_k:.iyetin

kor-unmas ı ile ilgili
o Lar-ak çalı şan kuruluşla.pd.ani gglen
qneriler
sqnucu qJuşturulmuştur,
Çalışmaların
ha.ş1.a,ng:;ı..cı
1954'e ka.da.r gitrrıekte<lirr>l97l'de
Avrupa Korısey.Lye.WJPO
tc-:;ı.raf::ı.ndan
imzalanan fair a.rıJ.a,şma.
(Strasbourg
Agreem€!rı.i:
Concerning the International
Patent Classification)
ile
IPC s.iştemiyle
ilgili
bü+ün s or-um.l.u.Luk
WIPO
'ya verilmiştir.

6.17 a.L t s ı.ru.f ve %.

rinde gruptan oluşmaktadır.
ru.Lar-ak.yapı1m:ı...ştır (1).

ler

Şiştem
ve ekler

'

ana
Notasyonu

sürekli
gö:z;dgngeçirilip,
yap::ı.1maktad::ı.rı.

Cl) IPC şisteminin.

b.i:r; bölü.mü.ç.yrıca ekte

harf

ve

gerekli

verilnµ.ştir.

kulla-

değ.işiklik-·

Bölümler:.
A
B
C
D

E
F
G

H

Human Necessities
Performing Operations, Transporting
Chemistry and Metallurgy
Testiles and Paper
Fixed Constructions
Mechanical Eng~neering; Lighting;
Weapons Blastıng
Physics
Elektricity

Alt Bô'Lüm.l.er r
Agriculture
Foodstuffs and Tobacco
Personal and Domestic Articles
Health c;1.nd Amusement
Sınıflar:.
A 21 Bak.i.ng; Edible< c:+.pughs
A 2 2 Butchering, Meart:\/.;tpeatment; P:roce.s.sirıg
Poultry qp;fişh
A 23 Foods or foodstuffs.,.

Alt S inıflar :.
A 21 B Bak er s" ovans , . ,
A 21 C Macbineş and equiprr:ıent for making, ••

Gruplar:~
A 21
A 21

Alt

R 1/0.0.
B. 2/0.0

Ba.keps' ove.nş
Baking appa-;rıçı,tus employing high..-fpequency .••

Gruplar':-.

A 21 B 1/0 2 • cha,;rıactepised by the heating arra.ngemen"tş
A 21 B 1/04
, • Ovens hea.ted by f Lrıe be f or-e baking only
A 21 B. 1/06 ..•
QvenS heated by r-e d.i.etor-s
A 21 B 1/08 ••• by steam-heated radiatçrs

2 •. 6 • 3 • 4 • _ _ _

--

--··

Ülkemizde patent konusunda gelen okur iste
TüRDOK ve TÜBİTAK TU.GAM Kütüphanesi karşılamaktad
dışından istenen patent belgelerinin fotokopileri
okurlar için getirtilmektedir. Ancak gelen nüsha sakl
ta, bu nüshadan çoğaltılan
mak üzere verilmektedir.

-

,:: .•..••

III. AVRUPA.'DA GRi YAYINLAR 1C1N ENFORMASYON StSTE
3.1. TARİHÇE ve TANITIM
3.1.1. York Semineri ve öneriler
Dünya literatürünün

bibliyografik

denet

pılan çalışmalar, özellikle gri
kaybına dikkati çekmiştir. Bilinen
yayınlanmamış olan belgelerin
lemlerin gittikçe artması~ 1978'de
sine. neden 'oImus tur-,
İngiltere1de

York'

de
of the European
tir. Oye ülkelerden
bilgi verme uzmanı~ gri yayın
oluşan temsilciler de seminere katılmı
Seminerin ar1a .amç1pi:;ı. ~••· .,Avrupa ToplUiLukları Komişyqrni'
nun sorumluluğunda. yUr:Utü,lecek olan çalışmalara ait örıeri
Le.rvi, formüle etmekti.
Gri

buluna.n değerli bilginin herkesin

kul-

kabul edilen
m:ıştır,
Kabul edilen önerileri kısa,ca aşağıdaki
lemek mU.mkündü.r

Cl)

J ,M •. Gibb

vr:F

Conventional:
1 (19.78/19.79.},

şekilde özet

Cl).

.E~ Phillips,

Literature.",
225-234.

.''Jı. .. Be.tter .Patze for the.. Gr:eı::J,. or Non~·
Journal of Rese.arcfi Commıınication Studie:s,
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1. Gri yayınların

geleneksel olmadığı konusunda
ÇUnkU bu tür yayınlar;. yayın ticareti
te, doğaları nedeniyle kullanıcılarını
az sayıda üretilmekte, dağıtımları sınırlı
landıklarında yayınlanmaları düşünülmemiş
Geleneksel olmayan bu yayınların seminerde
len tanı.mı şöyle olmuştur,:.
"Gri yayın" teJ:1imi "geleneksel
ile eşdeğey, olarak kabul edilmiştir,
g ı.cta basılmala.rı. düşünülmeyen bu tür
önemli özelliği, normal ticari yay::ı.n kanalları yo
luyla basılman:ıc;1..lar::ı.. ve bu nedenle çoğu zaman bu tür
yayınlara . ulaşmanın zor olma.s:ıdı:rı.
Gri yay:ı.n örnekleri de şöyle saptanmıştir4
- Raporlar (kamu veya özel kesime ait
nik ~ ekcrıçmd.k , soşya,l içerikli v ,b.)
- Tezler
- Ticar,i amaçla yay ı.n.Larımanuş olan konfera,ns UrUnleri
Recommendat
- Çeviriler (ticari arnae La be s a.Lan.Laru.n dışında ke.Larılar)
- Bazı dergile.rde çıkan maka.leler (örn. ticarİ amaçla
kurulmamış olan de:rıneklerin :y.ay::ı.nladıkları de.rgile:rıde. çıkan
:yazı.lar)

ihtiyaç

Sınırları
tek

kodla

içinde

belirlemek,

mek~ üreticileri
otoritelerin
ten

üretilen
kataloglamak,

eğitmek

gibi

oluşturacakları

bir

görevleri
veri

yararlan::ı.labilecekti.

Gri
ruln:ıa.sına.
riln:ıesi

yayınları

kapsayan

karç1.r verilmişse,
amacıyla

ne.rlep
için
bi;rı program

düzeyde,

gri

programla,r
ola.bilir.~

.

yayın

veri

uygulanacak

kuralların

üreticilerini

da hazırlanmalıdır.
Bölgesel

6., Avrupa Toplulukları
Komisyonu'
dıı;,;ı..ndaka.la.n ülkelerde
üretilen
gri
n:ıesi içj_n birkaç
seçe.nek sunulmuşturt
a) 'I'oplulliğun s:ınırları
içind~
bi:ı::ı merkez.de11Ş<:l..ğlama, yo Luna, gidilmesi.

Kaynağ::ı.n
bulunduğu
ist~ğin .. bJldir:i.lrıı§si<.ve
c)

rıularak

3.1 •. 2. Ş:J:GLE Projesi
B.ir Avrupa gri
Ocak 19801de yapılan
lan Seminerde alınan

9luşturu1.c;J.Ç<:l.~/.-J;g1x

ülke ile direkt bağlantı
.. be.lgerıin s~ğ.lanma.şı.

ve Projenin

ku»

Amacı

yayınları
sistemi
kurulması
konusunda
Frans z teklifiyle,
York1da yap::ı.öneriler
somut bir şekil almıştır,
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Science and Technology diğer kuruluşlar arasında
lar ( 1).

sağlanmı
19821de bitecek o
bu pilot projenin
anlaşma
La.ru, ve

y
ve

serbestçe
tir.
Proje, katılan kuruluşların birer temsilcÜ;dnden olu
i tarafında.nyönetilmektedir •"'Sisteme
i ülkelerin
bu Komibulunduğu
alabil( 2).
(1) Sisteme katılan tüm kuruluşların
ad ve adresleri
ekte verilmiştir,
( 2) J. Michel Gj.bb ve Marcel Maurice, "The System for Information on
Grey Literature
in Europe (SIGLE)·," Aslib Proceedings, 34 (11/12),
(Nov./Dec., 1982), 493-495.·

3.1.3. SIGLE Projesinin

Maliyeti

belgenin
giderleri için
yardım ile başlatılmıştır.
nan para, Aralık 1982 sonuna kadar proje kap
beklenen, katılan merkezlerden sağlanacak gri
toplamlı için hesaplanan miktarı karşılamaktadır,

Gelecekte sistemin,. belge dağıtım şervisleriı
hakka, ü,cretleri i aylık. bir bibliyografya.
indeks. y·a.yınlama gı'.bı' işlerden --<-' sağl~nacak
.....
::···: ·"..'

·:

..:::>:\·

kendini

/···:·· . .'..··.:..···:

":'

. · .-._._-·-·.:

.4_: :::.·:.-··:··_:: ..._:::::

·

:-·: i,:... _·,·.,-_·: ·-::--·-.-::.

:·.:,.:.:·?--.· :.:.-:.::

desteklemesib.eklenn:ıektedir

telif

: __ ·. "· ··. ·. ·.·.--•··-:

(1)

3.1.4.. SlGLE Projesinin Kapsamı
Başlangıçta Sl.GLE., bilimsel ve tekn
korıu.Lar-da üretilmiş gri. yayınlarla
19831ten beri ·sosyal bilimler ve insan
temin kapsamı ge.nişletilmiştir. Bu
içindeki oranlarını bir tablo ile

B1YQLQJİŞİ ve TIP

%. 10

FEN BİLİMLERİ

%. 25

TEKNOLOJİ

%- 33

SOSYAL

BİLİMLER ve . İNSAN BİLİMLERİ .

%. 32.

Her

yıl yaklaşık 25.000.kadar belgenin girdiği sistem ...
de 1 bugüD yak1.2ışık 7 5. 00 O belge depolanmış b.ulunn:ıaktadır ,''
SJGLE::,' a kcı.yıi:J..:ı.. j:::Üm bu belgelere, Avrupa Toplulukları
Ko(1)

J.

Michel

Gibb

(2)

SIGLE (Boston
(B.roşür).

ve Marcel
Spa:

Maurice,

The British

a.

Library

•
Lending

Division,

1984),
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bir iletişim
şebekes.i olan
şebilmek mümkündür, Ayrıca
SI.GLE'daki

bilgilere

ulaşım

3.2. SIGLE İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
'

'

Avrupa
yınlar
üzerine
elde
zırlanışında
yapılml.ştır,
Bu çalışmalar
.SIGLE'da yer

alaca.k

günümüzde des
kayıtlar~

çeşitli

ulusa.I

otôri

telerden
· gelen gird;i..leri
birleştirmek
ve makina
bilen birı çı.kt:ı. ,ü,rıürıü
.. haZırlamakla
görevli
Merkezine

(Technical

Processing

SIGLEsisteminin
ğunu sağlamak
kuliarııcl.la.r>ı.n

evrensel

Centre-TPC)
veri

amaciyla
sistem bir
gri. yayınlara., kolaylıkla

uLusLar-anas a kabul e.di1mi$ öneriler
doğrultusunda
la.r::ı.nişlenmesi
konusunda bLr t ak ı.m kurallar
s

TPC
sistemin
teknik
oluşan bu el ki tabı 1 kurulla.rda
dan ya.pılmış yararl:ı.. bir çalışmadır.

de,
zeri

SIGLEkataloglama
evrensel
sistemler
kurallar··

kurallarından
oluşan birinci
olan INIS ve AGRISkurallarının

bölüm
ben~

tanımlanmaktadır.

(1) SIGLE Manual, Vol. I: SIGLE Ca.taloguirıg Rules; Vol. II: Subject
Category List;
Vol. III:
Ma$]etic Ta12£_Formats; Vol. IV: Guidelines
for Standardization
of Corporate Entries
(2. bs.;
Gif Sur Yvette:
CEA Cen Saclay,
1983-85).

141 kitabı
b

'
gel
ve Sosyal
şiklikler

ir. Özellikle
Bilimler''
alanında
yapılmıştır.

El kitabının
f'or'met ı.na
tının
lar

eşidir.·
bu formata

üçüncü

teknik bir
05-İnsan
Bil
günün

11

bölümü,

CEA'
uymak zorundadır,

Dördüncü b.ö:Lümde
~ sisteme
a.lınacak kayı tlar:ı:n
yog;rıafik girişlerinde
(tüzel
kuruluş
adla.rındaJ
uyulması
gepeken kuralla.;rı, ve sistemde
kullanılan
kısal tmalar::ı.n lis
tesi verilmiştir.
1978'de yapılan
York Seminerinde
.alına.n
yukarı ı clc3.. a,np+ğ.:LJ"nJ.Z .i.K.inPi.s.i.rı,iYE:3p.irı§\ .• ge,:.i.:prneK.
giltere

Leip.e.sterf

cla. llP.rin:ıaryCommunications

Centre" (PCRC)'ye~ bir
rrıiş.tir Cl) ..

yapılması

şu görevle;rıi

recekti:_

1, Batı
Lar ı.n üre.ttiği
ve tanımlamak.

(1)

araştırma,

Kuzey Amerika. ve Ulus
gr.i yayınların
tipik
örneklerini

Cherie M•. Kno.f1lest The. Bibliographic
Li tera.ture
(Luxe11Jbourg:.Commissia:ı of
19-81 ),..> 43i
(ls.f.!R Zl39 EN).

ş..

Re.sea.reli.
görevTvefri]_

yerine

geti

toplamak

PresentatiqrJ
öf G~ey
tbe EuropEıarı Con.ımur.ıi.ties,
.

...

standart,
analizini

yapmak

uzmanlarına

3

ve

yönel

zlerini tamamlamak
kabul edilebilecek

4. CEC'de kullanılan
da gri yayınların
mel kurallar

bibliyografik.

hazırlamak.,
amacıyla,

ye

yayın tü.rleri,

özel

Agricul

(rapor, tez

meleri)

rastgele

seçilmiş

gri yayın

ğ:ı..da özetlenmi

- örneklerin

üretildikleri

ülkelere

'i Amerika'da,

göre dağı

%

üreti

.yografik tanımlamada temel bilgi ögeleri olan
adı, tarih, yayın yeri, yayınlayan, sayfa kaydı
gilerin, incelenen belgelerde bulunma oranları saptanmış-·
tır. örn. tüm belgeler de başlık%. 100, yazar% 62, tarih
%. 8 8 oranında bulunmaktadır,
Basım kaydı, yayıncı, telif hakkı gibi ögelerin ül-.
kelere göre dağılımı. örn. İngiltere kaynaklı belgelerin

ve%

yerde·

6

,_

belge

s

- Gri yayınların değişik: türlerine bağlı olarak ortayRçı~a.n.iqt~l
ögelerin sıralarırrası. · örn .• Rapor türü için rapor rıurrıarasırı.ın;kôn:feJ?a.rıs
ürününde/ konferans adi' des-tekleyen kuruluşun adı' . konferans ta:rıih<<ve
yerinin bulurı.rrası gibi.
""' Gri yayınl'arıri sağlanması
ve çok
konularında
etkili olan faktörler hakkında
~ Gri yayınlarla

ilgili

meler
luğu) ~
larınJ..n

lması.

~

işl

rnali
gerektir

mektedir.
3,3.

$IGLE KATALOGLM1A. KURALLARI

alan kata
g5nderile
ş olc;3.n

i

den gelen
gr
sinde ve sunulmasında
sağlamaktır
çıktılarında uygunluk ancak bu kurallarla
SIGLE

ı.n Lap için
değişmeyen

yay

0.0.1- Bu ~:Li:ı.p<:l?, ., Ulk:E:ınin kodu, yayın:ı.n ,girdiği yıl -. v(
~~y'
lama.numara.s:ı..ndan oluşan kayıt numar-a.s ı, yazJ.lmalıd:;ı.:ı:ı,

0

0.0.6- Kaydedilece,k belge, da.ha önceden sisteme girmiş olan
diğer belg~le:rle ilişkili olabilir, Bu durumda yeni
belgenin diğer belge ile olan ilişkisi bu alanda gös
terilmelidir.
00.7- Yeni gelen belgenin, daha önceden girmiş belge ile
bir ilişkisi varsa~ önceki belgenin kayJ.t numa;rıası
bu alanda verilmelidi:)'."',
00.8- SIGLE konu grupları arasında belgeye uygun olarak
verilen birinci, gerekirse ikinci ve ü,çü,ncü konu gru
bu kodları bu alanda. gösterilmelidir,
OQ.4 . . . B.elgen.irı dııvuiııünfrh kaydedildiği alandır. Belge yenı
giriyorsa "N11, değiştirilecekse "C", atJ.la,cak.şa "D"
işaretlenmelidir.
11

Tez, konferans Urünü, bronumarası taşıyan bilimsel ve
işaretlenmelidir.
:

- Monografiler
oluşan formun
alanının

doldurulacağını

göstermek
yınlar

mümkündür. Monografiler

i_<t.in. "SII işaretlenmelidir

... Kaydedilecek

belge

.

türlerinin

a.landa her gri yayın türü
Örneğinl kaydedil
risi
ise "K" iş

bir

SJGL.B . p,ibli:yogpa.fik
ta.nım formunun monografile:r
iç.irı
ayrılmı.ş bölürrıUrideyer aLari ögeler ve ilgili
kur.a.Ll.ar- şöyle
özetlenebilir;
Ya.zar·ve ya.za,rın

-1lgili

olduğu

kuruluş::.

..... Ru not

b.ütUfrya.:'f+nla,riç_in mu'tLaka ve:r.ilmelidir

.,.. Eşerin

yara,t::ı:.lmasından

şorumlu

Es.erde emeği geçen diğe.r k3.şiler
gibi)
ayrıca
gösterilme.li
yalnız
sa.l tılmış
şekli ile verilmeü.idir

.,. EE:ı.erinya.zarı

•

ola.n R.işi yazard:ı.r,

Cedi tör, derleyen?
toplayan
bu not pa:rıante z iç.inde kı
::.

:y-a da, ya,sa1 bakımdan

kişi yoksa,. eser anonim kabul
t:;ı..lma.sıyla.gös.terilmektedir,

edilmekte

es.erden

pa.zantez

s.orumlu

ve bu "Anon.

,_ Çeviri bir eserde :yaza.:ro Lar-ak., o:rıijina.l
ya.zarı a.lı..nmalı? çevirmen g;österilmemelidir,

adı.
notu

(10.0.)

içinde

11

kıs:aı •..

me.tnin ası l

"(a.nd others)"

- Bu alanda ayrıca, yazarın görev yaptığı ya da
sunduğu kuruluşla ilgili bilgi, sadece kuruluşun adı
rek belirtilebilir.
- Yazar adı girişlerinde
dür ( 1).
İşbirliği
- t)yıl)e.ğ:Ln
olan kurulµşlar

yapan kuruluşlar:

(107)

j@n:Ln gepç.@Jsl~şt:Lr.iJ.mesinde
bu alanda gösterilmelidir.

Tüze.ı. .kuruluşlar::

katkısı

(110)

- Bu alanda, bir tezin yapıldığı

üniversite

ve fakülte,

belgenin teknik kıs·mından sorumlu olan kuruluş gösterilmek
tedir. Yapılacak tüzel kuruluş girişleri için SIGLE el ki
tabının

4. bölümünden
Akademik

yararl.an:ı:.labilir

( 2),

dere.ce:: (111)

- Kaydedilecek

belgenin

tez olduğunu

gösterıir kayıttır.

Bu not şu şekilde. ola.b.ilir ::.
''These CD. es Sc.

(1) jl:qqfg-J!merikan

}I'

Ca.taloquinq

(2) SIGLE Manual; . 'Vol. IV:
Entries
(GifSur
Yvette:

veya

R.ulesr

"Thesis

a.g.eq

(Ph D)"

es , 358-364,

Guidelines
for Standardization
CEA Cen Saclay,
1985),
12 s.

of

Corporate

lerinin
kripsiyo

verilmelidir. SIGLE
ve SIGLE'a uymayan karakterlerin
kitabında ek olarak verilmiştir.

Konferans

adı, yeri ve·tarihi:

(2102

2112

213)

- Elim.izdeki belge bir
rişte tür olarak
işaretlenmiş
doldurulması gerekir.
- Bilimsel toplantının.adı İngilizce olmalı ve toplan
tının kç1.çıncı to:plantı.oldtiğı.ıArap rakamlarıyla sonda göste
rilmelidir:
"American Nuclear Society
- Bilimsel toplant:ının yap:ıldığı yer, şehir adı
r-arıt e.z içinde ülke adı verilerek gösterilmelidir:.:
Paris (France), Ontario (Canada) gibi.

- Ülke a.dlar:ı, :ı.::s.o 316:6 numaralı .s t andar-da uygun olarak
a.lınrr:ıa.l:ı..dır:ı,
- Toplantı birden ·fazla yerde yapıldı ise, toplantının
yapıldığı
bütün yerler bir noR:.talı virgül ya da b::ı:.rakılacak
.
.
bir aralıkla bir.bir.inden ayrılarak gösterilmelidir::
..

-·

·

...

· ..

····-·

..

-·.--

.. - ...

··.--

,._

·.

. ..

·.-

.

·.

Vienna

,

....

) ;. Triesta.

- 148 - Toplantının yapıldığı tarih için,
rakamlarıyla,
aylar İngilizce adının ilk
normal

dört rakamıyla

verilmelidir:

"14 .Jun 19 7 6" gibi.
- Toplantı

tarihin

başlangıcı

"12;_13··· May) 198 2

31 Jul-2 Aug 1982

Dec

gibi verilebilir.
Orijinal başlık~ (23Q, 231)
- Eğer elimi,zdeki belge
yayınla.nmışsa belgenin o dildeki
Orijinal adın verilişinde İngilizce
kurallardan yararlanmak mümkündür.
- Orijinal dildeki· a.l t faaşlık da ayr:ı:.ca
Basım kaydı~ '25Q)

için
rilmelidir,
- Bu kayıt da yine .İngilizce olmaLı.dır ve kıs·alt+.lm:ış
:;;ekli ile verilmelidir~
11

•

eel.,."

3, e.n L, nev., ed." gibi,

11

Birincil Ve ikincil rapor numarala.rı ::> (30.U-310)
- Kayde.dilecek belge rapor ise, bu alanın zorunlu dol
durulması. gere.kir,

nümerik
geleri
çalarıdır.
S
rileluilir:.
"KAPL--

alacak rapor numaraları şu

159 ve KAPL-M--5143"

gibi.

- Bazı rapor numaraları
sayıdaki kelimelerle beraber verilirler. Bu
me ya da kelime gruplarının
saltılmış şekilleri
dLr;
"Research Report

RRTechnical Report TRTechnical Memo.

TM-

Memo. Report MRReference
RefBulletin
Bull.-'.' gibi.

- Bazen
run
ta bildirilmelidir::
.,

"TID-- 22361 (pt.l)

ORNL-

Konunun Bu

TID--

5 (ed.4)
3) II gibi.

-· Bazı raporlar da birden
rapor nuırıa.ra.sı taşırlar. Bu durumda diğer rapor numar-a Lar-ı da aralarına bir nok
tçtlı virgül koyç1,rak, yukarıdaki kurallara uygun olarak kay
dedilir.

Kita
Seri

bu not

ı verilmiş

ise

'

6 II gibi,
-

ISSN numarası

- ISBN ve ISSN numaraları
aynı belgede birarada
ver
miş ve yine ser'.± adi veriJ.menrişse,
bu numaralar
bir noktalı
virgül
ya da bırakılacak
bir aralıkla
yanyana verilebilir
ler:.
"ISI3N 3':772

0425

:6 ;

ISSN 0344-35151'

gibi~

- A.ynr belgey/e hlrdell. fa.zla< ISBN numarası verilmişse,
bu numaraların
heps·i teR: fiir TSRNön ·ekiyle yine bir .nokt.alı
virgül
ya da bırakılacak
I:ı.ir aralıkla
sırat ile yazi1a.lri_J.irı1er::

". giJ.:>.i.

Kcmtra.tlProj

e numaraı:ı.q.::
(3 3Q)

-· B.elg.ede el.e a,lınan
yen bir kuruluş
ve onunla

ça.lışmayı yürüten ya da destekle
yapılmış
bir sözleşme varsa bu

sözleşmerı*rı/C.~pr1tpft).
nuın9;:r:,:rsı
... veya prpje\r111rncı:rıc:;1ş.ı
• . bu alan
da verilmel.idir.
Numar-akcrrtr-at kelimesiyle
hirlikte
kayde
dilmelidir::.
'

"Cônt:ba.ct .A,ca.1 .•.. 7g_c 2.a.2 31" gibi.

-

' "I"

yuka~ıda
dir •

türlerinden

i

... Yayın yeri girişleri için
fına uyulmaktadır· (1).
- Belge üzerinde. birden fazla
sadece biri gösterilmelidir. S
kalmıştır.
Yayınlayan kaydı: (4Q2)
- Yayınlayan kaydı, yine AACR 2'nin 1.4D. ı;,aragrafına
uygun olarak yapılmaktadır (2).
- Yine birden fazla yayınlayan varsa., seçilecek
yerine pağlı 9lç1,rı;;t~. t~k bir yayıncı adı verilmelidir.
- Bu not da, "I" altında toplanan belgeler
lidir.
Yayın tarihi:~. (403)
- Bütün yayın+ar için bu.not mutlaka. verilmelidir.
- Çeviriler için, orijinal metnin değil, çevirilmiş bel--
genip tarirıi·verilrnel:iclir~
- Tarih aşağıdaki sıra.da ve> biçimde verilmelidir~
(1) Anglö Ameriça:ri/Cataloguing_ Rules,
(2)

Aynı: ese.re sş. 33....34 ~

a.g.e.,

s.iJ2.

Ayın

'

Ay

ilk üç
beraber

Yıl
malıdır.

yıl arasında bir boşluk

- Tarih yoksa, bu durum köşeli parantez içinde
tılarak verilecek bir not ile gösterilmelidir:.
"30. Dec 1.968 -

Nov 1967 - 1966 - [nd]O

gi.pi

Fiziksel tanım kaydı: (500)
- Bütün ·yayınlar için bu not mutlaka verilmelidir.
- Belgenin huma:balı
lamı yazılmalıdır. Ayrıca
plan v.b. gösterilmelidir:
56 p." gibi.

11

- Bütün Romen rakamlarr>Arap rakamlarına
verilmelidir:

"x.

+ 13211

142 p." olarak verilir.

11

Belgenin yazılmı.ş olduğu dil:. (600)
- Bu alanda, belgenin İngilizceden başka bir dilde ol
"In" eki ile beraber bir boşluk: ve belgenin
izce şekli yazılmalıdır:'.

mışsa,
1~

virgül ya da

"(In English, French, German)" gibi.
- Belge beşten·fazla dilde yazılmışsa,
dıktan sonra "ve diğerleri" gibi bir not eklenmelidir:.

Notlar:. ( 6HJ)
- Bu alanda, SIGLE bibliyografik
hiçbir yerinde belirtilemeyen bilgi
çeviriler için yap::tlacak gerekli
lanılabilir.
E.lde edilebilirlik notu*:: · (611)
- Eğer belgenin bir kopyası, belge için form doldu.pan
merkezderi elcle ~dilemiyor~~, bu belgenin hangi biçimde/ ne
redeh elde\ediTeJ::ıileceğinin formu dolduran tarafından bildi
rilmesi istenrnekt.edi:ı;>.
İsteğe bağlı olarak verilecek ek başlıklar: (620)
•.. Belgeyi kaydeden kişi., eğer belgenin adını içerıik
açıs;ı..nçl~~ :ı7etE:!pince açJJs JSulmuyorısa konuyu açıklayıcı ek
ba.ş.lı.klç;1.r. ve.r..eb.i.Li.r •
elde edileoilirliği
konusu pldukça önemlidir. B.ir araş.
.
inde. çalıştığı,
konu ile ilgili. b.elgele.rin vare Lduğunu
bilmes·ine rağmen, .bu belgeleri
elde edememesison derece üzücü bir
olaydır. Bu bak.imdanSIGLE'de özellikle
belgelerin
elde edilebilirli
ği konusu üzerinde çok durulmuştur.

ğu kuruluşun

kodlJ:::

(70.Q)

kitabının
harften oluşan kodlar

Tüzel kuruluş giriş kodu:: ( 710)
.,.. Yine kuruluşun adı, 5 rakam ve bir btlytlk harften olu
şan 6 karakterlik kodlar kullanılarak kısaltılmıştır. Bu
ala.nda bu kodlar, 15..iro.irler-1:nden bir noktalı virgül ya da
b.i:ı:;ı boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
SIGLE bib]_.iyogrıa,;fj.J~ tanım fo.rm.ıınun seri yayınlar için
ayrılmış bölümünde yer alan ögeler ve ilgili kurcı.lları da
şöyle özE:!"tlE:!m..~15 .mü.:mJ<UndUrı::
Seri adı:
- Seri adı belgenin orijinal dilindeki şekliyle verıil
melidir.
Uluslararası

numara belgede

Standart S'eri Numarası

(ISŞN)

IS'SN numarası da varsa, bu
şıeR:li ile verilmelidir::

konular

gös

Atmosfer
daha s

ve 08-Yer Bilimlerine
Her konu alanı kendi

lUnUrken,

bUtUn harfler

değişiklikler
gruplarının

içinde alt konu alanlarına

kullanılmamıştı:rı.

ya da ekler için sistem
içeriği

oldukça

aktarılmıştır.

Zamanla yapılacak

elverişlidi:rı.

Konu

geniş tutulmuştur.

özet liste

(1)

bö

Gif

Sur

-

,,

Uzay Teknolojisi

22

Nüfus Bilim
İnsan.Bilimleri, Psikolo

GRUP

ALAN

A. İdare, Yönetim ve Ti
carı Çalışmalar

Hesaplama, Planlama,
İlişkiler, Personel
nel Seçimi, Yönetim

B. Dokümantasyon, Enfor..
masyon ve Kütüphane.,.
cilik

Sağlama, Dağıtım, Kaydedilmiş Bilgi
nin İncelenmesi, BasılJ. Kayıtlar·,
Mikroformlar, Manyetik Bandlar ve
Kayıtlar. Kataloglama, Sınıflandırma,
İndeksleme ve öz Çıkarma. Bilginin
ve Yeniden Elde Edilmesi,
er, Bilgi Ağları, Kütüphaneler,
Telif
liyog.i , Sözlükler,
Bilgi Topluluğu,
Teknik Yazılım,
Çeviri, İletişimin Teknik
için 09 G ve 09 H'ye bakıca 17 B ve 09 J'ye de bakı-

ayara
ğunu

I

. SIGLE1dan
ve Avrupa
iletişim şebekesi

en büyük
cak
la

-olan yeni değişimlere göre
kolayca yapılabileceğidir.

Uzun vadede çok yararlı bir sistem olup
malar sonµcu ortaya çıkarılmış olan S

zun araştır-

roller TPC tarafihdan yapılmaktadır. TPC'
rine cevcı.p verecek biçimde hazırlanmamış
rı kabuletrneme.yetkisi bulunmcı.k:tadır.
SIGLE
bilgilerin

girecek
ve bir de-

ğişiklik anında sistemin bu değişikliğe nasıl uyarlanacağı
konularında bilgi vermektedir (1).

*

Bilgisayar
uygulamalarının
özel uzmanlık bilgisi
gerektirmesi
den, burada çok kısa bir açıklama
ile yetinilecektir.
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~xü~~!ll( fı.rın.. nozullarında so
ğutma sıvısının sızıntılannın bulun
ması bakımından getirilen gelişme
ler.»

ihtira ünvanı : « İnşaat Sistemle
rinde Veya Bunlarla ilgili Islahat .•

.----

•

Bu ihtira, yarıklı gözenekli ham
petrol rezervuar kaynaklarının işle
tilmesi için ameliye ile ilgilidir. ·

'

İşbu ihtira, halen aynı maksat için
Bu ihtira ile, gözeınekli matriks
k.ullanılmakta olan sistemlerin yapı
başluk'dan ham petrolün
daha ve
srrıı ve etkenliğini bir miktar ıslah
rimli bir şekilde elde edilmesi ve ya
eLmek için plünlanmış ve yapılmış
rıklı gözenekli petrol birikintilerinin
olan., yüksek fırm nozullarmda
so · daha ekonomik olarak işletilmesive.
ğutma sıvısıııın sızıntılarının bulun
kabul edilebilir bir işletme periyodu
içerisinde
matriks-boşluk'dan
ham
ması bakımından getirilmiş olan ge
lişmelerden mütoşe.kkildir.
petrolün çıkarılması m.ümkiln olmak
Bu ihtira, inşaat
sistemlerinde
veya bunlarla ilgili ıslahatla ve özel
llklo, iskelet ünHeleriyle
meydana
got.irilen duvar kesimlerini veya pa
nolarını haiz olan cinsten inşaat ya
prlarınıvı fabrikasyonuyla
ve böyle
iskelet ünitelerinin yapılışıyla ilgili
dir.
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Berat : 20353
U.A.T:HOIH
Ba.şlangıç T. : 22,2.1!.)7!1
Berat süresi : 15 sene

---·

Rafet DOGAN

1 Berat Nor 20352

İnönü Cad. Dr. Faik bey Apt. No, 2
Bernt No , 20351

BANDIIlMA

Uluslararası Tas•nif Kodu
E 21 B

I

13aşlıı.l'lgıçT.: 20,9.1976

I
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(54) 11tle: FLUID GASIFICATION

APPARATUS

(57) Abstract
Apparatus for gasifying a liquid with a
fluid supplied in liquid form has a discharge con
duit for the fluid in which there are one or more
restricted cross-section now paths in a material
providing a heat source for converting the fluid to
a dry gas. Sealing means are urged resiliently
against the open lip of a [lquid-fllled container in
to which the discharge conduit projects. Control
means for the discharge rate of the dry gas now
from the conduit limit the pressure .rise in the
container. The sealing means comprises portions
of greater flexural compliance permitting excess
pressure to be vented from the container. The
apparatus may comprise two telescopically mo,
vable parts, one holding the liquid container and
the other holding a sealed bulb of the gasifying
fluid. Said container and bulb are mounted in the
parts such that said telescoping movement ad
justs itself to accornodate different sizes of con
tainer and capsule.
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A 21 B,C

FOODSTUF.FSAND TOBACCO
A 21 BAKING; EDIBLE DOUGHS
A 21 B BAKERS' OVENS; MACHINES OR EQUIPMENT FOR BAKING (domestic baking equipmen]
opparatus F 23; domestic stoves or ranges being wholly or parıly ovens F 24 8, C)

1/00
I/OZ
l/04
1106
l/08
l/10
1114
1122
1124
1126
1128
1/33
1136
1140

1142
1144
1146
l/48
I I SO

eakeı.\?X,b't

2/00

charaçterised by the healing arrangements
Ovens heaıed by, rire before baking only
Ovens heated by· radiators
by steam-heated radiators
by radiators heated by rluids other than

~tf1:T

3/00
3102
3104

Part:ı· ôr·,u:cesiôries/ofio_venı
Doors; Flap gates (general reaıures or doors E06 8)
Air-treatment devices for ovens, e. g. regulating
huıniçJityi,·><···.-_----_ •. ·-_.--·-_-_-•_·- __ .-.--.----.•i··-···-·_-_._-_-•------·--·---->·---<<·a_
Charging or discharging ovens (3/ 18 t.akes
precedence)

3/07

Arrangement of radiators
by electric radiators (2/ 00 takes precedence;
, , electric heating elements H 05 B)
Ovens heated by media llowing therethrough
by hot air
by gaseous combustion products
Ovens h~aıed directly by combustion products
(I I 04 takes precedence)
'
Ovens heated directly by hot fluid (I ı 06, I I J3
take precedence)
characterised by the means for regulating the
ıemperaıure (ıemperoture-sensitlve elements per se
G Ol K: controlling in general G 05)
characterised by the baking surfaces moving during
ıhe baking (cdnveying in general B 65 G)
with surfaces rotating-in a horizontal plane
with surfaces suspended from. an endless
conveyor or a. revolving wheel
with surfaces in the form or an endless band
characterised by having removable baking surfaces
Portable ovens; Collapsible ovens (travelling or
camp cookers A 47 / 33100)

A 21 C MACHINES AND EQUIPMENT
FROM DOUGH

Baking apparatus employing high-frequency or

lntra-red heating

· Me:ı_n~:rQrc'-iı.,lJm.ın_~t.Jn.g;_pyı:_v~

l/10
31 IJ
JI IS
3116
l/ 18

1

Baking-ıins: Baking forms
Baking sheets; Baking boards
Machines for cleaning or greasing baking surfaces
Discharging baked goods rrom tins (unpacking in
general B 65 B 69/ 00)

5/00

Baking.apparatus for special goods; Other baklng
apparatus
Apparatus for baking hollow articles, wamcs, pastry,
~İ_SÇlJİ,l!_o.. C;tÇ~.\c:, ;0:. , ,,--_-_ :,.:-· :. ,:;,,--.,::! _)t-i·i-·
for b,,kinıı pancakes(frrinıı pans A 4! / JT/ 10)
Apparatus ror baking cylindrical cakes on spits
Apparatus for baking in salı solution, e. g. for
making pretzels
·
Apparaıus for baking in baking fat or oil, e. g. for
making doughnuts

S/02
$/OJ.
S/04
5106
5108
7/00

Baking plants

FOR MAKING AND PROCESSING

DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE

· Sub-class Index
WORKING DOUGH BEFORE BAKING
Mixing, kneading, homogenising
Shaping·
:
...........

1/00

1/02
1104
1/06

l/00, 7100
3100, 11100
, . 5100: 9100, 11100

Mixing or kneaıling machines for the preparation of
dııugh (domestic mi~!ng or kneading machines A 47 I
43/~, 44/00)
ıe:~;:t()(')ls;-•.M~chineifor
rrns or.levers
g or kneading tools;

APPARATUS PERMITTING DOUGH
TO RISE
: .'
:.......................
HANDLING BAK'ED ARTICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1110
I/ 12
I/ 14.
J/00
)102

13100
IS/00

with additional aerating apparatus for ıhe
manufacture of aerated doughs
ror, ıhe p'reparaıion of dough directly from grain

~t~:cW.,~;a,1.:_e•ı·:-"ıe_

~--~;~.-ot.)_i~_-i_~,- -~•-r_._kne-~di.,"~-.m.ac~.ines
Machines or apparatus for shaping batches of dough
before subdivision
Dough-sheeıers; Rolling-machines: Rolling-pins

1108
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Ref:

ANNF.X · Page VI
A 21 C,D

J/04
J/06

9/08

J/08

11/00

J/10

ugh-dividing apparaıus

5/00
5/02
5104

hineı
s and ejection plungers
():ıı:~5in~.-._revolving
body With
ing,pi,stor1s
wiıh division boxes in a revolving body with
axially-working pistons
with radial, i:e. star-like, cutter-blades slidable in the
slots of, and relatively to, a pressing-plunger

5106
5108
7/00

Machines which homogenise the subdivided dough by
working oıher ıh:in by kneading
wilh endless bands
with moulı:fing channels (7/01 takes precedence)
wiıh moulding c,ups (7101 ıakes precedence)
combined wiıh dividing machines with radial, i. e.
star-Ilke, cuııer-blades slidable in the slots ol, and
relati11cly-.toi .a pr,cssing·plungcr

1101
7102
7104
1106

9/00
9/02

9/04

9106

Other apparatus for'handllng dough or dough pieces
Apparatus for hanging or distributing strings of
dough, such as noodles, spagheııi or macaroni, on
bars
•

,

ApparatuSfoS"sJ)d:3ding'ğranular_maıcrial
on; or
sweep,ipg,}?f\<:oatjng .the surf aces or. pieces.or sheets
or dough

11102
II 104
11106
11/08

Embossing·ma,chine~
with·cuııingand:
en~bossinğ rc,ner~:o/drlJ.fll;s
handling regularly pre-shaped sheeıs or dough
:W:i.tlt:erıgrav.ed •. • rncıuJds!a,~;a,g.:;_.r()t_~rr•J11.ac.~.İ_f1CS,iW.İ.t_~
die rolls
,

11110
11112

combinedw.ith cuuing apparat~s
Apparatus for sloııing, sliııing or perforating the
surface of pieces or dough
fo'fStar-like stıfüı.J?i'ng
Extruding machines

Ill 14
11116
11118
11120
11.122

fİİh:'Pr~ı,~~~

with:W:orITls

Apparaıus wiıh rollers and cuııing discs or blades
for shaping noodles
,
Apparaıus for cuııing out noodles from a sheet or
ribbon or dough by an engaging pair ol grooved
rollers

11124

13/00
13102

Proven; I. e. apparatus permitting dough to rise
with endless conveyOrs

IS/00
15102

Apparatus for handling baked articles
Apparatus.for shaping or mouldin·g baked wafers;
Making.:multi-layer
wafer sheets

15104

Cutting or slicing machines :or:d~ııices.specially
adapted for bakeries (slicing bread B 26 8, D)

Apparatus for filling pieces of dough such as
doughnuts

A 21 D TREATMENT, e.g. PRESERVATION, OF FLOUR OR DOUGH,
BAKERY PRODUCTS: PRESERVATION TIIEREOF

e.g. BV ADDITION

OF MATERIALS:

BAKING:

Sub-class Index
PRODUCTS BEFORE BAKING;
TREATMENT OR CONSERVATION
THEREOF ....•..•.......•.....•..•.•...

2/00

Noıe
2102
2104
2/06
2/08
2110
2112
2/ 14
2/16
2/18
2/20
2/22

, .. 10100: 2100 ıo
8100

Treatment of. nou.r or dough by adding riıaıerials
thereto (10/Q<lJa~es precedence) [2)
lrt the}b~en§~:.igfiı#:in~iC3.ıiol1to ıhe conıriıry,: a
~ubsıan.ce ispl:ısJified in thelast appropriate place,

BAKING OF. DOUGH . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . ..
8/00
PRODUCTS; PRESERVATION
OR REFR!:SHINClTHEREOF
,
IJIOO: 15100.17/00

M..~.ERY

2124
2126
2128
2/JO
2132
2134
2/J6
2138

orgar1ip:niırogerı c:ompourıds
proteins
organic sulphurJon,pounds

organic phosphorus Compounds
phosphatides

il_n,irp:ıt maJerial
vegetable material

s:c:~4_J_erms:-:~errninated;,c,~i-eals;·extracts

thereof
2/40

Apparatus for the chemical treatment of flour or
dough

4/00 . Preserving nour or dough before baking by storage in
an inertatmosphere
6/00

Other treatment of nour or dough before baking, e. g.
cooling, irradiating, heating [2)

8/00

Methods for preparing dough and for baking (2100
takes precedence)

PO
Ref:

BtANCfllNG
BISUI.PIIITES
AOID

8658

31100
39/00
59100
61/00

addition compounds of with cıxocompoundı:

- for animals
- for percuı;si\'e tools

B688
B25D
E21C
9258
E218
E21C

l/06
11102
13100
23/00
9/00
13/00

AOIK

21100

A61C

9/00

8428
HOIR
C:048
822C

9100
15/06

BITE-PI.ATES
denıal

25100
l/16

BITUME:\'.
see also PITCH

cıoc

D21H

J/00

- composiıions
paving material of road-metal
and bitumcnous binders

COSL
EOIC

)/06

Bll:RET

coıc

A6.1F
0028

143100•

errs

protecıors for A6JC

coıc

95100
7/18
127/24

23/00

81.ACKl:',;G
A618

5104

ıoıoo

appl) ing - by pads
-

for foundry

moulders

BLACK-POll'OER
C-070

495104

C068

BI.ADDERS
- for balls
31100
85/50

- for aircraft propellers
making wooden air'.ı;qeW .:. . ; for turhinesor non-poshlve
displacement pumps

A47G
A47J

41/02

BI.ADES

- formin~ contacts of electric
cl)uplings
m:uine propclk•r ·_:

19/JO
47/08

rauır -

;1(1'0(,

111.A:',;Clfl:',;G

864C
B27M
••FOJ
FOJ
F04
lfOIR

IJ/04

86)1!
8~68

21

~·nrcı:J~ryor aı;p;ı raf U"-• whüe

AIJIG

~: offruiı or \e.Hıa!ılı:ıı;
.~··. of fruit or ve~eıahles pre,

A2.1N
ı\".18

~f(ı\\tng

rar,ıınry

l().pr('t.enaıion

11/16
J/10

9,00
)/06
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RULES\• OF PROCEDURE
SCOPE OF THESIGLE

Note

:

SYSTEM

The list that follows may be reviewed, but no alteration.may be
made wi thoı.it the consent or the Board or Management. · ·

control and instrumentation
02 -Agriculture,

Plant and Veterinary Sciences

02D
02E
02F
02G
02H

Agricultural chemistry
Agricultural ecopomics
Agricı,ıltural: engineering
Agronomy and horticulture
Anima.l husbandry
}ı,orestry
Veterinary sciences
Fisheries and a.quacul ture

03 -

Astronomy and Astrophysics,

02A

02B
02c

see 20 - Physics

04 - Atmospheric Sciences, see 08 - Earth Sciences

05A Mana,gement, administraUon and business studies
05]3 Documentation,

information science and librarianship

05<r Ergonomics and human-ma.chine relations
051) Economic.a. and econ.Ômi.c. history.
05E His
.
.. . .
.
05F

05G
05H

05!
05J

05K

o
o

o_
050
05P
05Q

05R
053
05T
05U
05V
05W

7

supplies

07 -

Chemistı;x:
and chemical process engineering
chemistry
and radiation chemistry

08 ~

Earth Sciences

08A

Oceanography
Hydroleigy and limnology
Glaciology, snow, ice and permafrost
Geogra: ·
·
Geology and ro:fneralogy
Se~

0813
080
08D
OSE
OSF

OOO· Vo

08H

OBI
08J
08K
081.
08M
08N

080
08P

09 - Electronics

and Electrical Engineering,

Computer Science

Ö9A
09B
090
09D
09E
09F
09G
09H
09!
09J
09K

Electromechanical and electronic devices·
Optoelectronic devices and systems
Power and signal transmission devices
Electrometry
Computerhardware
Computer software
· Control systems and control theory
Information theory
Pattern recognition and image processing

Coal
Pet.roleum
Natural gas
Oil shales, coal shales and tar sands
Fission ,fuels
source technology
fuels

and utilization

and glasses
finishes
lography
a.ls

and hydraulic fluids
sand abrasives
,ducts

Sciences
s; operations research
1

13A

heating, lighting, ventilating and refrigeration

13B

13C
13D
13E

13F
13G
13H

13!
13J
13K

tubing, valves, pressure vessels

131
13M
13N

equipment

ı.ı.u/d,"..Lı;c:ı..ı.

warfare

support

17 -

Navigation, Communications, Detection and Countermeasures.

see .1 O

Energy and Power

\(_

\I

Theoretical physics·
20B Elementary particles and. high energy physics
20C Nuclear physics and accelerators
20D Atomic and molecular physics
20E Optics, masers, lasers
20F Acoustics and vibrations
20G Thermodynamics
20H Metrology
20! Fluid Mechanics
20J Plasma physics and gas discharges
20K Solid state physics and magnetism
201 Biophysics
·
· · · ·
20M AEıtronomy anıi astrophysics
20A •

21.tı.
21B
21C

21D
21E
21F. ·
21G
21H
21I

Air.. -brearthing engines
Combustion and.ignition
Electric propulsion
Fuels
Jet and gas turbine engines
Nuclear propulsion
Reciprocating engines
Rocket motors and engines
Rocket propellants

22A Astronautics
22B Spacecraft
220 Spacecraft trajectories and re-entry
22D Spacecrar-t launch vehicles and ground support

,'·f-

yolu
ları ne
ayrılan

belge

tezleri,

özel

bilimsel
smının
çoğaltıldıkları

özel yayıncı
için sağlanmaları

kılan
in Europe)

sis

için gerekülkelerde gri ya-

adımlar

lar yapmak üzere kurulan
gerekir.

her ülkede,

gri yayınları;

"ulusal mer

toplamak,

ve SIGLE sistemine·girdisini
ulusal merkez kurul
istemi

için geliştirilmiş

nı uygulamak
SIGLE konu grup
uygun konu kodları vermek ve her gri
tüm bilgileri

SIGLE formatına

uy-

Processing
Manual"
erde il

ta bilimsel

larda

ve

sınırlandırılmış

iken,

ve insan bilimleri
alınmaya

mıştır.

%.

başlanmış

alanların.,..

ve bu alan ...

32 gibi bir orana ulaş.,.

s
ayan bir s

alınabilmekte,
ülkeden elde edilebileceği şaptanabil.,..

.Ülkemizde
ke·sinlik

ıs
durumun yeterince
söyleyemiyoruz En
v,b,) olmayan yayınların han
ceği konusunda tartışmalar

tür belge
gelişigüzel dü.halinde kütüphaneye gelen
v,b,) özel bir
kutular ya da dos•

yolunu seçmektedirler,

olan
çok
ka

sonra yapılması
sonuç·ve

bild

geleneksel
bilinen

Ülkemizde

üretilen

gri yayınlarla

yayı

fakat elde edil-

ilgili çalışmaların

sistemine

katılan

ülkelerde

ir.

görülen
lunda uyarılmal

giderilmesi yoyazarı, adı ve tari-

•

hi gibi temel ögelerin
dır,

yayın üzerinde

görülmesi

kataloglama

sağlanmalı....:

ar geliştiril
krur•alları ve konu

gri yayınların

bibliyog ...

ulusal merkezler

için

formları "nda.n yararlanı-

yararlanmak,
labileceğimizi

SIGLE formunu

umduğumuz

ş akılcı bir yatırım

kul

SIGLE sistemi

olacaktır.
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