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1. DEWEY SİSTEMİ

Bu Rehber Dewey Sistemini, Hukuk Bölümünü ayrıntılı ele alarak anlatmaktadır.
DOS20 baz alınarak hazırlanmıştır.

Daha detaylı bilgi edinmek için
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf adresini ziyaret
edebilirsiniz.

KİTAPLAR NASIL BULUNUR?
Yer Numarasıyla. Kitaba yapıştırılan etiketteki
numaradır. Kitabın konusuna göre rafta yerleşmesini
sağlar.

İNCELEME
346 . 561 015 02632 / GÜNy
Bu numaraların anlamları ise:
346 : Özel Hukuk
561 : Türkiye
015 : Medeni Hukuk
02632: Tek ve Toplu Yasalar
GÜNy: Yazarın soyadının ilk üç harfi GÜN, kitabın baş harfi y.

343 . 094 02632 / QUEp Anlamı: Uluslararası Ticaret Hukukunun alt başlığı Karayolu
Taşımacılığı Hukuku alanındaki Tek ve Toplu Yasa. Yazarın soy isminin ilk üç harfi QUE,
kitabın isminin ilk harfi p.
Yer Numaraları raflarda ondalık sayılar mantığıyla sıralanmıştır.
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2. KÜTÜPHANEMİZDEKİ ÇOK KULLANILAN KONU BAŞLIKLARI
KONU BAŞLIKLARI
Aile hukuku (Türk)
Anayasa Hukuku (Türk)
Anonim Şirketler Hukuk (Türk)
Armağanlar
Avukatlık Hukuku (Türk)
Basın Hukuku (Türk)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Türk)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Türk)
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Türk)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Türk)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Türk)
Çevre Hukuku (Türk)
Çevre Hukuku (Uluslararası)
Çocuk Hukuku (Türk)
Deniz Taşımacılığı (Türk)
Deniz Taşımacılığı (Uluslararası)
Eşya Hukuku (Türk)
Evlilik Hukuku (Türk)
Fikri Mülkiyet Hukuku (Türk)
Fikri Mülkiyet Hukuku (Uluslararası)
Hukuk Ansiklopedileri Sözlükleri
Hukuk Bibliyografyaları
İcra İflas Hukuku (Türk)
İdare Hukuku (Türk)
İdari Yargılama Hukuku (Türk)
İslam Hukuku (Türk)
İş Hukuku (Türk)
İş Hukuku (Uluslararası)
Kamu İhale Hukuku (Türk)
Taşımacılık Karayolu ve şehirlerarası yollarda ...
(Türk)
Kıymetli Evrak Hukuku (Türk)
Kıymetli Evrak Hukuku (Uluslararası)
Kişiler Hukuku (Türk)
Mal Rejimleri (Türk)
Marka Hukuku (Türk)
Marka Hukuku (Uluslararası)
Medeni Hukuk (Türk)
Medeni Usul Hukuku (Türk)
Milletlerarası Genel Hukuk
Milletlerarası Özel Hukuk
Miras Hukuku (Türk)
Rekabet Hukuku
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Yer Numarası
346.5610151
342.56102
346.5610668
340.561092
347.561052
343.5610998
346.561077
346.5610771
345.561
345.56102
345.56105
344.561046
341.762
346.56101215
343.561096
341.7566
346.56104
346.561016
346.561048
341.758
340.03
016.34
346.561078
342.56106
342.561066
297.5
344.56101
341.763
346.561023
343.561094
346.561092
341.752
346.561012
346.561042
346.5610488
341.7588
346.561015
347.56105
341
340.9
346.561052
343.5610721
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Roma Hukuku
Sağlık Hukuku (Türk)
Sağlık Hukuku (Uluslararası)
Sermaye Piyasası (Türk)
Sermaye Piyasası (Uluslararası)
Sigorta Hukuku (Türk)
Sigorta Hukuku (Uluslararası)
Soybağı
Şirketler Hukuku (Türk)
Şirketler Hukuku (Uluslararası)
Taşıma Hukuku (Uluslararası)
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341.765
346.56109
341.752
346.561086
341.751
346.561017
346.561066
346.066
341.756
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3. YER NUMARASI DETAYLI İNCELEME

340 . 1 / PLAh Anlamı: Hukukun Felsefe ve
Kuramı
340: Hukuk
1: Felsefe ve Kuram
PLAh: Yazarın soy isminin ilk üç harfi PLA,
kitabın isminin ilk harfi h.

341 . 725 / CHEb Anlamı: Milletlerarası Askeri
Tesisler Hukuku
341: Milletlerarası Hukuk
725: Askeri Tesisler
CHEb: Yazarın soy isminin ilk üç harfi CHE, kitabın
isminin ilk harfi b.

342 . 561 023 / ATAa Anlamı: Türk Anayasa
Hukuku Metinleri
342: Anayasa ve İdare Hukuku
561: Türkiye

342 . 023 / ATAa Anlamı: Uluslararası Anayasa
Metinleri
342: Anayasa ve İdare Hukuku
023: Anayasal Metinler
ATAa: Yazarın soy isminin ilk üç harfi ATA, kitabın
isminin ilk harfi a.

023: Anayasal Metinler
ATAa: Yazarın soy isminin ilk üç harfi ATA,
kitabın isminin ilk harfi a.
342 . 561 06 /GÖZa Anlamı: Türk İdare
Hukuku
342: Anayasa ve İdare Hukuku
561: Türkiye
06: İdare Hukuku
GÖZa: Yazarın soy isminin ilk üç harfi GÖZ,
kitabın isminin ilk harfi a.

342 . 06 /GÖZa Anlamı: Uluslararası İdare Hukuku
342: Anayasa ve İdare Hukuku
06: İdare Hukuku
GÖZa: Yazarın soy isminin ilk üç harfi GÖZ, kitabın
isminin ilk harfi a.
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343 . 561 0888 /HABi Anlamı: Ticaret
Hukuku’nun alt başlığı Türk Toptan Ticaret
Hukuku
343: Askerlik, Vergi, Ticaret, Sanayi Hukuku
561: Türkiye
0888: Toptan Ticaret

344 . 0416 / FARb Anlamı: İş Hukuku alanında
Uluslararası Eczacılar ve Eczacılık Hukuku
344: Sosyal, İş, Refah Hukuku ve İlgili Hukuk
0416: Eczacılar ve eczacılık

345 . 561 0522 / ARTc Anlamı: Ceza Hukuku
alanında Türk Arama ve Müsadere Hukuku
345: Ceza Hukuku
561: Türkiye
0522: Arama ve Müsadere Hukuku

346 . 561 0436 / FERh Anlamı: Özel Hukuk
Alanında Türk Devir Hukuku
346: Özel Hukuk
561: Türkiye
0436: Devir

346 . 0486 / KARp Anlamı: Özel Hukuk Alanında
Uluslarası Patent Hukuku
346: Özel Hukuk
0436: Patent Hukuku

346 . 561 0486 02632 / ÇEŞp Anlamı: Özel Hukuk
Alanında Türk Patent Hukuku Kanunu
346: Özel Hukuk
561: Türkiye
0436: Patent Hukuku
02632(Notasyon): Tek ve Toplu Yasa

346 . 561 042 / ÇETt Anlamı: Özel Hukuk
Alanında Türk Mal Rejimleri Hukuku
346: Özel Hukuk
561: Türkiye
042: Mal Rejimleri Hukuku

347 . 561 08 / ÇETt Anlamı: Mahkemeler Hukuku
alanında Türk Temyiz Usulü Hukuku
346: Özel Hukuk
561: Türkiye
08: Temyiz Usulü Hukuku

ÜLKE KODLARI
KODLAR ÜLKELER
561
Türkiye
430
Almanya
494
İsviçre
420
İngiltere
NOTASYONLAR
KODLAR NOTASYONLAR
Yasalar, yasal düzenlemeler (tüzükler, yönetmelikler, kararnameler), davalar, yargılama usulü,
026
mahkemeler)
0262 Hazırlık Materyalleri (Dilekçeler, duruşmalar, raporlar, resmi bildiriler, tanıkların ifadeleri, yasama tarihçesi)
0263 Yasalar ve yasal düzenlemeler
02632 Tek ve toplu yasalar
02636 İdari Düzenlemeler
0264 Davalar (Dava kitapları, popüler eserler için kullanmayın)
02642 Raporlar
02643 Mahkeme Kararları
02646 Yasal Düzenleme Yapan Kuruluşların Kararları
02648 Dava Kılavuzları
0265 Adalet Bakanlarının tavsiye niteliğindeki görüşleri
0269 Mahkemeler ve usul
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4. DEWEY KONU BAŞLIKLARI
DOS20 baz alınarak, Kütüphaneci Metin ESGİN tarafından hazırlanmıştır. 14.02.2016
DEWEY'DEKİ 10 TEMEL HUKUK BİLİMİ KONU BAŞLIĞI
340 Hukuk / Law
341 Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku) / International Law
342 Anayasa ve İdare Hukuku / Constitutional & Administrative Law
343 Askerlik, Vergi, Ticaret, Sanayi Hukuku / Military, Tax, Trade, Industrial Law
344 Sosyal, İş, Refah Hukuku ve İlgili Hukuk / Social, Labor, Welfare, & Related Law
345 Ceza Hukuku / Criminal Law
346 Özel Hukuk / Private Law
347 Mahkemeler / Civil Procedure & Courts
348 Yasalar, Yasal Düzenlemeler, Davalar / Law (Statutes), Regulations, Cases
349 Belirli Yargı Yetkileri ve Alanları Hukuku / Law Of Specific Jurisdictions & Areas

KONU BAŞLIKLARI

SAYFA NO

340 Hukuk............................................................................................................................................... 7
341 Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku) ........................................................................................... 8
342 Anayasa ve İdare Hukuku ............................................................................................................. 13
343 Askerlik, Vergi, Ticaret, Sanayi Hukuku ......................................................................................... 15
344 Sosyal, İş (Çalışma), Refah, Sağlık, Güvenlik, Eğitim, Kültür Hukuku ............................................. 20
345 Ceza Hukuku .................................................................................................................................. 24
346 Özel Hukuk..................................................................................................................................... 26
347 Hukuk Muhakemeleri Usulü ve Mahkemeler ............................................................................... 30
348 Yasalar, yasal düzenlemeler (kararnameler, yönetmelik ve tüzükler), davalar ............................ 32
349 Belirli Yargı Yetkileri ve Alanlarının Hukuku (Modern dünyadaki belirli yargı yetkilerinin ve
alanlarının hukukuna ilişkin kapsamlı eserler) ..................................................................................... 33
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HUKUK BİLİMİ DEWEY KONU BAŞLIKLARI (ALT KONU BAŞLIKLARIYLA)
DEWEY
KONU BAŞLIKLARI
NO
340

HUKUK

340,02
340,03
340,05

Hukukun çeşitli konuları
Hukuk ansiklopedileri, sözlükleri [eski 348.06], konkordansları
Hukukun standart altbölümleri

340,09

Hukukun tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı (Modern dünyada belirli yargı yetkileri ve
alanları ile ilgili kapsamlı eserleri 349'da, geleneksel toplumların hukukunun tarihi ve
coğrafi ele alınışını 340.52'de sınıflayın)

Hukukun felsefe ve kuramı
Hukuk kuramları ve okulları (Tek tek kuramcıların biyografisi, tanımı, eleştirel
340,109
değerlendirmeleri)
Özel konular (Hukukun kaynaklan, esası, içeriği, sınırlan; kuralları; yasal muhakeme; adalet,
340,11
adaletsizlik dâhil)
340,112 Hukuk ve ahlak (İnsan haklan, hukuk ve ahlak, hukuki pozitivizm, doğal hukuk dahil)
340,115 Hukuk ve toplum (Adalet dağıtımı dahil)
340,2 Mukayeseli hukuk (Hukukun belirli dallarının karşılaştırılmasını 342-347'de sınıflayın)
340,23 Bir meslek, iş, hobi olarak hukuk
340,3 Hukuk reformu
340,5 Hukuk sistemleri
Geleneksel toplumların hukuku (Eski başlık: Okuryazar olmayan insanların hukuku
340,52
Etnolojik hukuk ilmini burada sınıflayın)
Eskiçağ hukuku (Eski çağlardaki geleneksel toplumların hukukunu burada sınıflayın [eski
340,53
340.52] )
340,54 Roma hukuku (Bizans hukuku dahil)
340,55 Ortaçağ Avrupa hukuku (Feodal Hukuk, ortaçağ Roma hukuku dahil)
340,56 Medeni hukuk sistemleri (Roma hukuku temeline dayanan sistemler)
Örf ve âdet hukuku sistemleri (Anglo-Sakson hukuk sistemleri) (Birleşik Krallık, Kanada
340,57 (Quebec Eyaleti hariç), ABD (Louisiana Eyaleti hariç), Avustralya, Yeni Zelanda'da
uygulanan hukuki sistemler)
340,58 Doğu hukuku (Yerel sistemler)
340,9 Kanunlar ihtilafı

DEWEY KODLARI

340,1
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341

ULUSLARARASI HUKUK (DEVLETLER HUKUKU)

341,01
341,02
341,026
341,0261
341,0262
341,0263
341,0264
341,0265
341,0266
341,0267
341,0268
341,04
341,1
341,2
341,21
341,22
341,23
341,231

Felsefe ve kuram (Tek tek kuramcıların eleştirel çalışmalarını 341.1'de sınıflayın)
Çeşitli
Antlaşmalar ve davalar (örnek olaylar) (Antlaşma metinleri ve mahkeme kararları;
rehberler Sözleşmeleri, protokolleri burada sınıflayın)
Milletler Cemiyeti antlaşma dizileri
Birleşmiş Milletler antlaşma dizileri
Bölgesel kuruluşlar tarafından derlenen antlaşmaların dizileri
Bölgelere göre antlaşma koleksiyonları
Çok taraflı antlaşmalar
İki taraflı antlaşmalar
Kodifikasyon (Sistematik düzenlemeler)
Davalar
Uluslararası hukuk ve ulusal hukuk arasındaki ilişki (Belirli bir durumla ilgili,
yürürlükteki ulusal ya da uluslararası hukuka ilişkin eserleri burada sınıflayın)
Devletler hukukunun kaynakları (Antlaşmalar, yargı kararları, örf ve âdetler, hukukun
genel ilkeleri, devletler hukukçularının (kuramcıların) çalışmaları)
Uluslararası topluluk (Uluslararası tüzel kişi ve kişilikleri, uluslararası örgütler için
ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları burada sınıflayın)
Dünya hükümeti (Öneri ve taslaklar)
Milletler Cemiyeti (Temel numara olan 341.22'ye, 341.231-341.239 arasında 341.23'ü
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Cemiyet Antlaşması 341.222)
Birleşmiş Milletler (BM)
İşlevleri ve etkinlikleri (BM'nin uzmanlık kuruluşlarının işlevlerini ve etkinliklerini
341.232'de; belirli bir etkinlik veya işlevi, devletler hukukunda etkinlik veya işlevle
birlikte sınıflayın. Örneğin anlaşmazlıklarda barışçı çözümün rolü 341.523)

Örgütlenme (Kuruluş belgesi dahil Usûl kurallarını burada sınıflayın Memur ve
çalışanları 341.233'de sınıflayın)
341,2322 Örgütlenme - Genel Kurul
341,2323 Örgütlenme - Güvenlik Konseyi
341,2324 Örgütlenme - Sekreterlik (Genel sekreter dahil)
341,233
Yönetim (Birleşmiş Milletler 'e üyelik, giriş Örgütlenme için 341.232'ye bkz.)
Belirli uluslarla genel ilişkiler (Temel numara olan 341.23'e, 2.Tablo'dan 4-9
341,234-239
notasyonunu ekleyin. Örneğin, ABD ile ilişkiler 341.2373)
341,24
Bölgesel kuruluşlar ve örgütler
341,242
Avrupa bölgesel kuruluş ve örgütleri
Avrupa Ekonomik Topluluğu (Avrupa Ortak Pazarı) (Avrupa Parlamentosu 341.2424'e
341,2422
alındı)
341,2424 Avrupa Parlamentosu [eski 341.2422]
341,2427 Karşılıklı Ekonomik İşbirliği Konseyi
341,243
Atlantik bölgesel kuruluş ve örgütleri
341,245
Batı yarımküre bölgesel kuruluş ve örgütleri
341,246
Pasifik bölgesel kuruluş ve örgütleri
341,247
Asya bölgesel kuruluş ve örgütleri

DEWEY KODLARI

341,232
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341,2473
341,2477
341,249
341,26
341,27
341,28
341,29
341,3
341,33
341,35
341,37
341,4
341,42
341,44
341,442
341,444
341,446
341,448
341,45
341,46
341,47
341,48
341,481
341,482

DEWEY KODLARI

341,484
341,4842
341,4844
341,4846
341,486
341,488

Uzak doğu bölgesel kuruluş ve örgütleri (Örnek: ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri
Teşkilâtı))
Batı Asya bölgesel kuruluş ve örgütleri (Örnek: Arap Birliği)
Afrika bölgesel kuruluş ve örgütleri (Arap Birliği için 341,2477'ye bkz.)
Devletler (Genel yaklaşım: Egemenlik, köken, ardıllık, sona erme Devlet ve
hükümetlerin tanınması, devletlerin birleşmesi dahil Devletlerin sorumluluğunu burada
sınıflayın)
Yarı bağımsız ve bağımlı devletler (Örnek: Mandalar, başka devletin idaresindeki
devletler, Birleşmiş Milletler adına idare edilen ülkeler)
Kendini idare etmeyen ülkeler (Koloniler dahil)
Uluslararası hukukta özel konumu olan bölgeler (Örnek: Bölünmüş bölgeler. Örneğin
Antarktika, Berlin, Kıbrıs)
Devletlerarası ilişkiler(Yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri için 341.4'e; anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklar için 341.5'e; uluslararası işbirliği için 341.7'ye bkz.)
Diplomasi hukuku (Diplomatik personel ve bağlı birimlerinin; uluslararası örgütlerin
yönetici ve personelinin işlevleri, dokunulmazlıkları, mali ve kazaî (yargıya ilişkin)
bağışıklıkları, yasal durumları dahil)
Konsolosluk hukuku (Konsolosluk görevli ve çalışanlarının rolü, dokunulmazlıkları,
mali ve hukuki bağışıklıkları dahil)
Antlaşmalar (Genel yaklaşım: Görüşmeler ve onaylama, geçerlilik ve bağlayıcılık;
sonuç, yorum)
Yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri (İrtifak (başkasının taşınmazından yararlanma)
haklarını, zararsız geçiş hakkını; kanunların şahsiliğini burada sınıflayın)
Ülke (Genel yaklaşım: İktisap (kazanma), sınırlar, sınır uyuşmazlıkları)
Su sahası (Açık denizler için 341.45'e bkz.)
Nehirler (Akarsular) (Ulusal, yan ulusal, sınır oluşturan, uluslararası nehirler)
Göller ve içdenizler (Birleştirilmiş nehir, göl, kanal sistemlerini 341.442'de sınıflayın)
Kanallar ve boğazlar (Birleştirilmiş nehir, göl, kanal sistemlerini 341.442'de sınıflayın)
Karasuları (Körfezler, kıta sahanlığı dahil)
Açık denizler (Okyanus ve deniz sularıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın)
Hava sahası (Meteorolojik araştırmayı 341.76755'de sınıflayın)
Uzay (Ay, gezegenler dahil)
Şahıslar (kişiler) üzerinde yetki (Devletin, ülkesi dışında bulunan uyrukları üzerindeki
yetkisi dahil Şahsi mallar üzerindeki yargı yetkisini burada sınıflayın Uluslararası özel
hukuku 340.9'da sınıflayın)
İnsan hakları (Doğal (doğuştan kazanılmış) haklar dahil Doğal hukuk için ayrıca
340.112'ye bkz.)
Uyrukluk ve vatandaşlık
Yabancılar ve yabancıların malvarlığı üzerindeki yargı yetkisi (Yabancıların hak ve
yükümlülükleri)
Göç, pasaportlar, vizeler
Çifte vergilendirme
Yabancıların malvarlıklarını millileştirme (el koyma)
Haymatloslar (vatansızlar) ve mültecilerin yargılanması
Cezai yargı yetkisi (Vatandaşlar, yabancılar üzerinde Sığınmacıyı iade etme, sığınma
hakkı dahil)
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341,5
341,52
341,522
341,523
341,55
341,552
341,58
341,582
341,584
341,6
341,62
341,63
341,64
341,65
341,66
341,67
341,68
341,69
341,7
341,72
341,722
341,725
341,728
341,73
341,733
341,734
341,735
341,738
341,75

DEWEY KODLARI

341,751
341,752
341,753

Devletler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar (Uluslararası hukukta belirli bir
konudaki anlaşmazlığı, konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin yetki uyuşmazlıkları 341.4)
Barışçı çözüm (Arabuluculuk dahil)
Tahkim
Uluslararası örgütlerin rolü (Barış konferanslarını 341.73'de sınıflayın)
Yargı (Mahkemeler ve yargılama usulü)
Uluslararası Adalet Divanı (Dünya Mahkemesi)
Savaşa varmayan zorlamalar (Örnek: Ültimatomlar)
Yaptırımlar (Müeyyideler) (Örnek: Boykot, ambargo, diplomatik ilişkiyi kesme,
misilleme)
Müdahaleler (Örnek: Abluka altına alma, barış gücünün ve gözlemcilerin
yerleştirilmesi)
Savaş hukuku
Genel konular (Örnek: Meşruluk, haklılık, muhasamatın (düşmanlık) başlaması)
Savaşın sürdürülmesi (Savaşanlar arasındaki ilişkiler, savaş ganimeti hukuku dahil)
Tarafsızlık ve tarafsız ülkeler (Tarafsız ülke vatandaşlarının durumunu 341.67de
sınıflayın)
Savaş esirlerine yapılan muamele (Salıverilme garantisi dahil)
Savaşın sona ermesi (Genel yaklaşım: antlaşmalar, işgal kanunları)
Fertler (Düşman yabancıların ve bunların malvarlıklarının, tarafsız ülke vatandaşlarının,
savaşanların, savaşmayanların, savaş kurbanlarının durumu)
Uluslararası hukuk ve iç savaş (Başarısız asi hükümetlerce imzalanan antlaşmalarla
ilgili olarak devletin sorumluluğu dahil)
Savaş suçları (Savaş suçları için oluşturulan mahkemeleri burada sınıflayın. Örneğin
Tokyo savaş suçu mahkemeleri 341.690268)
Uluslararası işbirliği
Savunma ve karşılıklı güvenlik (Sivil savunma, uluslararası güvenlik güçleri dahil)
Barışçıl (dostane)işgal
Askeri tesisler (Askeri üsleri burada sınıflayın)
Askeri yardım (Askeri görevler, malzemenin borç verilmesi ve satılması dahil)
Barış ve silahsızlanma (Barış konferanslarını, savaşa karşı olmayı ulusal politikanın bir
aracı haline getirme çabalarını burada sınıflayın)
Silahsızlanma (Nükleer silahlarla ilgili deneylerin durdurulması dahil)
Nükleer silahların kontrolü (Barış zamanında)
Kimyasal ve biyolojik silahların kontrolü (Barış zamanında)
Stratejik silahların kontrolü (Barış zamanında)
Uluslararası ekonomik hukuk (Çifte vergilendirmeyi fertler ve şirketler için
341.4844'de, balıkçılık için 341.7622'de, iş için 341.763'de sınıflayın)
Para ve bankacılık (Dış borçları, uluslararası finansman hukukunu, uluslararası mali
hukuku burada sınıflayın)
Yatırım ve yatırımlar (Temel numara olan 341.752'ye, 332.62'den 332.67'ye kadar olan
numaralarda 332.6'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin tahvil ve senet borsası
341.75242)
iş organizasyonu ve idaresi (Birleşmeler, monopol, haksız rekabet, ticaretin
yasaklanması; antlaşmalar dahil)
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341,754
341,7543
341,7547
341,755
341,756
341,7565
341,7566

341,7567

341,7568
341,7569
341,757
341,7573
341,7577
341,758
341,7582
341,7584
341,7586
341,7588
341,759
341,7592
341,76
341,762
341,7621
341,7622
341,7623

DEWEY KODLARI

341,7625
341,76252
341,76253
341,763
341,7632
341,7636
341,765
341,766

Ticaret ve alış veriş (Standardizasyon, turizm dahil)
Tarifeler Serbest ticaret dahil
Belirli malların ticareti (Temel numara olan 341.7547'ye, 380.141-380.145'de 380.14'ü
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin pirinç 341.75471318)
Güç ve güç kaynakları
Taşımacılık
Demiryolu taşımacılığı
Su taşımacılığı (Uluslararası sular hukuku) (Temel numara olan 341.7566'ya, 343.0962343.0968 arasında 343.096'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin )gemi sicili
341.75665
Hava ve uzay taşımacılığı (Hava hukuku) (Temel numara olan 341.7567'ye, 343.0975343.0979 arasında 343.097'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin uzay taşımacılığı
341.75679)
Karayolu ve şehirlerarası yollarda taşımacılık (Temel numara olan 341.7568'e,
343.0942-343.0948 arasında 343.094'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin ehliyetlerin
uluslararası alanda tanınması 341.75686)
Belirli ürünlerin taşınması (Örnek: Hayvanlar, tehlikeli maddeler)
Haberleşme
Posta Haberleşmesi
Telekomünikasyon (Örnek: Amatör radyo yayını, bilgisayar haberleşmesi Uydu
haberleşmesi dahil)
Fikri mülkiyet (Fikri haklar, sınai haklar(endüstriyel nitelikteki fikri haklan, örneğin
ticari adlar, lisans, acentelik, ticari itibar) burada sınıflayın)
Telif hakkı
Tasarımı koruma
Patentler
Ticari markalar
Ekonomik ve sosyal gelişme (Ekonomik ve teknik yardım, teknoloji transferi, gönüllü
hizmet grupları dahil)
Gıda ve tarımsal yardım (Gıda yardımını 341.766'da sınıflayın)
Sosyal hukuk ve kültürel ilişkiler (Sosyal güvenlik, UNICEF dahil)
Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi (Örnek: Hava kontrolü)
Deniz yatakları (Okyanus tabanları)
Balıkçılık (Deniz ürünleri) (Balina avcılığı, ayıbalığı avcılığı, omurgasızların avcılığı
dahil)
Kirlilik kontrolü (Belirli kaynakların kirliliğinin kontrolünü 341.7625'de sınıflayın)
Belirli kaynakların korunması (Denizdeki (doğal) hayatın korunmasını 341.7622'de
sınıflayın)
Hava kirliliği
Su kirliliği
İş (çalışma) hayatı
Belirli sanayilerdeki koşullar (Belirli sanayi dallarındaki ücretleri 341.7636'da
sınıflayın)
Ücretler
Kamu sağlığı
Sosyal yardım hizmetleri (Kamu sağlığını 341.765'de sınıflayın)
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341,767
341,7672
341,7673
341,7675
341,76752
341,76753
341,76754
341,76755
341,76757
341,7677
341,77
341,772
341,773
341,775
341,778

DEWEY KODLARI

341,78

Eğitim, bilim, teknoloji, kültür ilişkileri
Bilgi alışverişi (Belirli alanlarda bilgi alışverişlerini 341.7675-341.7677'de sınıflayın)
Kişilerin değişimi (Öğrenci ve öğretmen değişimi dahil)
Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda işbirliği
Astronomik araştırma ve uzay araştırması (Uyduların fırlatılması dahil)
Fizik bilimleri ve teknoloji (Nükleer araştırmalar dahil)
Kimya bilimleri ve teknoloji
Jeolojik, meteorolojik bilimler, okyanus bilimleri
Biyolojik ve tarımsal araştırmalar
Sanat ve arkeolojide işbirliği (Antik eserlerin korunması dahil)
Uluslararası ceza hukuku (Pornografi, köle ticareti, vergi kaçırma dahil Cezai yargı
yetkisini 341.488'de sınıflayın Savaş suçları için 34] .69'a bkz.)
Uçak kaçırma (Korsanlığı burada sınıflayın)
Terörizm
Uyuşturucu trafiği
Soykırım
Uluslararası yargısal işbirliği (Örnek: Adli yardım, tebligat ve istinabe Yabancı
mahkeme kararlarının niteliği dahil)
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342

342,02
342,023
342,024
342,0242
342,0243
342,029
342,0292
342,03
342,032
342,035
342,039
342,04
342,041
342,0412
342,0413
342,0418
342,042
342,05
342,052
342,053
342,055
342,057
342,06

DEWEY KODLARI

342,062

ANAYASA VE İDARE HUKUKU (KAMU HUKUKU VE ANAYASA HUKUKU İLE İLGİLİ
KAPSAMLI ESERLERİ BURADA SINIFLAYIN)

Devletin temel belgeleri (Anayasaları, iç hukuk metinlerini burada sınıflayın)
Anayasa metinleri (Açıklamalı şerhlerin ilave edildiği anayasa metinleri, anayasa teklif
metinleri dahil)
Kaynaklar (Metinler olmaksızın kaynaklara ilişkin yorumlan 342.0292'de sınıflayın)
Meclis'in çalışma süreci (Tartışmalar, tutanaklar, Meclis konuşmaları dahil)
Diğer Meclis belgeleri (Örnek: Yetki yasaları, memorandumlar, yasa teklifleri, tüzükler,
yönetmelikler)
Anayasal tarih (Onaylanması dahil)
Meclislerin tarihi (Anayasaları yapan ve onları değiştiren meclisleri 342.03'de,
meclislerin çalışma yöntemlerini ve belgelerini 342.024'de sınıflayın)
Devletin temel belgelerinde yeniden düzenleme ve değişiklik (Anayasal reformları
burada sınıflayın)
Değiştirme usulü
Teklif edilmiş ve askıya alınmış değişiklikler (Anayasa değişikliği metinlerini burada
sınıflayın Anayasa teklifi metinlerini 342.023'de sınıflayın)
Değişikliklerin tarihi (Kabul edilmeyen değişiklikler dahil)
Devletin yapısı, erkleri, işlevleri Devlet şirketlerini 346.067'de sınıflayın
Devletin gücü ve işlevleri (Fertler üzerindeki yetkisi için 342.08'e bkz.)
Yabancı hükümetlerle ilişkilerin yürütülmesi (Savaş yetkisi, başka ülkelerden toprak
kazanma ve bunlardan çekilme, toplantı düzenleme ve diplomatlar ve konsolosluk
personelinin kabulü ve bunlarla ilişkilerin düzenlenmesi)
Toprak üzerindeki yetki, sömürgeler, koloniler (İlhak dahil)
Güvenlik kuvvetleri (Genel güvenlik, sağlık, emniyet, ahlak ve dirlik ve düzenin
denetimler sağlanması için gereken kuvvetler)
Devletin kademeleri (katmanları) (Federalizm, federal yapı; kademeler (katmanlar) arası
ilişkiler; aynı düzeydeki tali ünitelerin ilişkileri; kanunlar ihtilafı; özerk yönetim; federe
devletlerarası sözleşmeler dahil)
Yasama organı (erki) (Kulis (lobi)faaliyetini burada sınıflayın)
Yetkiler, işlevler, görevler
Temsil 'in ana ilkeleri (Örnek: Nispi temsil)
Üyelik (Seçilme şekli, görev, dokunulmazlıklar, muafiyetler, nitelikler; yönetim,
üyelerin (milletvekillerinin) çalışmalarının düzenlenmesi (idaresi) ve disiplini, ücretler,
harcamalar ve emeklilik dahil)
Örgütlenme ve çalışma usulü (Komitelerin örgütlenme ve çalışma usulü dahil)
Yürütme organı (erki) (Görev süreleri, seçilme şekli; gücü, işlevleri, görevleri;
dokunulmazlıkları, muafiyetleri, nitelikleri; idare, disiplin; ücretler, harcamalar,
emeklilik dahil)
Birinci ve ikinci derece icra sorumluları (Sıkıyönetim hukuku, geçici mahkemeler, savaş
ve olağanüstü hal yetkileri dahil)

342,064

Yürütmeye bağlı daireler ve bakanlıklar (Belirli bir konu ile ilgili bakanlıkları ve
departmanları, hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin mali kuruluşlar 343.036)

342,066

İdari usul (Yürütme erkinin yasamaya ve yargıya ilişkin işlevleri Özel hayatın
korunmasını 342.0858'de sınıflayın)
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342,0662
342,0664
342,0667
342,068
342,0684
342,0686
342,07
342,072
342,075
342,078
342,08
342,082
342,083
342,085
342,0852
342,0853
342,0854
342,0858
342,087
342,0872
342,0873
342,0878
342,088
342,09
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342,3-9

342,44

Kamu arşivleri (Haber alma, habere engelsiz ulaşma hakkını [ikisi de eski 342.0853];
hükümet belgelerinin gizliliğini burada sınıflayın)
Düzeni sağlayan kuruluşlar ve idari mahkemeler (Şahitlerin dinlenmesi dahil)
Ombudsmen (Halkın şikayetlerini takip eden memurlar)
Devlet memurları ve diğer kamu personeli (Devlet memurlarının kişisel sorumluluğu
dahil)
Çalışanların hakları ve disiplin (Güvenlik önlemleri, çalışanların politik faaliyetleri,
ABD sadakat yemini, başka işlerle bağdaşmazlık)
Çalışma koşulları (Örnek: Ödeme, sosyal haklar, emeklilik, ayrıcalık, işi bırakma, iş
sınıflandırması, eğitim)
Seçim hukuku (Paylaştırmayı, dağıtımı (oyların paylaşımı ve bölgeler göre dağılımını)
342.053'de, yasa koyucuların seçim yöntemlerini 342.055'de, yöneticilerin seçim
yöntemlerini 342.06'da sınıflayın)
Oy verme hakkı ve seçmende aranan nitelikler (Örnek: Yaş, cinsiyet, ırk, ikametgâh ve
eğitime göre aranan nitelikler)
Seçim usulü (Örnek: Başka ülkelerdeki vatandaşların oy vermesi, seçimlerin idaresi, oy
verenlerin kaydedilmesi ve sayımı, oy pusulasının şekli)
Seçim kampanyaları (Finansman dahil)
Devlet birimlerinin kişiler üzerindeki yargı yetkisi (Örnek: Yerel yetki dahilinde
kişilerin ikamet durumu, nüfus sayım yasası)
Ülkeye giriş ve çıkış (Yurt dışından göç, yurt dışına göç, pasaportlar, vizeler, kotalar)
Vatandaşlık ve milliyet (Yabancıların statüsü, iltica dahil)
Bireysel faaliyetler (Askerlerin kişi haklan dahil)
Dini faaliyetler
Düşünce ve kanaatlerin açıklanması (Akademik özgürlük, konuşma özgürlüğü, basın
özgürlüğü dahil)
Siyasi faaliyetler (Sivil itaatsizlik ve muhalefet, dilekçe hakkı (talep etme) ve toplantı
yapma hakları dahil)
Özel hayatın korunması (Kişi dokunulmazlığı) (Hükümet belgelerinin gizliliğini
342.0662'de sınıflayın)
Sosyal gruplar (Genel yaklaşım: Yasal durum, ehliyetsizlik, sınırlama Kölelik dahil)
Yerliler
Irksal, etnik, ulusal gruplar (Olumlu davranışı burada sınıflayın)
Kadınlar
Devletin sorumluluğu (Örnek: gücün kötüye kullanılması, rüşvet yeme, medeni hakların
reddine karşı)
Yerel yönetimler (Örnek: Belediye işletmeleri, belediye yönetimleri)
Belirli yargı yetkileri ve alanları (Temel numara olan 342'ye, 2.Tablo'dan 3-9
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya'da anayasa ve idare hukuku 342.94, Yeni
Güney Galler'de 342.944, Afrika ülkelerinde 342.6; sonra çıkan rakama 342.001342.09'da 342'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya seçim yasası 342.9407,
Yeni Güney Galler seçim yasası 342.94407, Afrika seçim yasası 942.607, Avustralya'da
seçim için idari düzenlemeler 342.940702636)
Devletin organları (erkleri) (Kuvvetlerin dağılımı, kuvvetler ayrılığı, organlar arası
ilişkiler dahil)
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343,01

ASKERLİK, VERGİ, TİCARET, SANAYİ HUKUKU

Askerlik, Savunma (Ulusal Güvenlik),Savaş Gazileri Hukuku (Sıkıyönetim, savaş ve
olağanüstü hale ilişkin yasa yapmayı burada sınıflayın)

Savaş gazileriyle ilgili hukuk (Savaş gazilerinin refahı ile ilgili hukuku burada sınıflayın
1 eskiden 344.03286])
343,0112 Savaş gazilerinin aylığı (Hayatta kalan savaş gazilerine verilen tazminatlar dahil)
343,0113 Savaş gazileri için eğitim
343,0114 Savaş gazilerinin istihdamı
Savaş gazilerinin rehabilitasyonu ve sağlığını koruma (Savaş gazilerinin sakatlık
343,0115
tazminatını 343.0116'da sınıflayın)
343,0116 Savaş gazilerinin sakatlık tazminatı
343,012
İnsan gücü temini (Örnek: Acemi asker kaydı)
343,0122 Zorunlu askerlik ve seçim yapan birimler (Zorunlu askerliğe muhalefet dahil)
343,0126 Askere gitmeyi reddedenler (Genel af dahil)
Askeri hizmetler (Organizasyon, hizmet içi eğitim, rütbe, ödeme, terfi, rütbe tenzili, işi
343,013
bırakma, tahsisat, yaşam koşulları dahil)
343,014
Disiplin ve yönetim (Ödüller ve teşvikler, harekete geçirme, madalyalar, suçlar dahil)
Askeri dava usulü ve mahkemeler (Askerlerin mahkemelerdeki dava usulüne ilişkin
343,0143
hakları dahil)
343,0146 Askeri ceza (Gözaltı ve şartlı tahliye dahil Askeri mahkûmları 344.03548'de sınıflayın)
343,015
Askeri iç hizmet hukuku (Belirli hizmetleri 343.016-343.019'da sınıflayın)
Belirli askeri hizmetler (Temel numara olan 343.01'e, 356-359'da 35'i izleyen
343,016-019
numaraları ekleyin. Örneğin denizcilik hukuku 343.019)
343,011

343,02
343,023
343,025
343,0252
343,0253
343,0256
343,03
343,032
343,034
343,036
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343,037
343,04
343,042
343,043
343,05

Kamu malları hukuku (Genel yaklaşım: Edinme, elden çıkarma, düzenleme ve denetim)
(Devlet tahvilleri için 346.0922'ye bkz.)
Menkul (taşınır) mülkiyeti
Gayri menkul (taşınmaz) mülkiyeti
Edinilmesi (Satın alma) (Tescil, zamanaşımı, kıymet takdiri, istimlâk, kamulaştırma,
millîleştirme dahil)
Kaybedilmesi (Elden çıkarma) (Satış ve bağış, terkin, istimlak, devir)
Kamu gayri menkul mülkiyetinin denetimi ve kullanımı (Devlet binalarının yapımı ve
bakımı dahil)
Kamu finansmanı hukuku
Mali Hukuk (Nakit, para basma, döviz alım-satımı)
Bütçe hazırlama ve harcamalar (Muhasebe ve kesin hesap işlemleri, gelir dağılımı dahil)
Gelir hukuku (Kamu borçlanması ve borçları için 343.037'ye; vergi hukuku için
343.04'e bkz.)
Kamu borçlanması ve borçları
Vergi hukuku (Vergi planlamasını, genel olarak vergi kaçırmayı [eskiden 343.0523],
gelir vergisini, vergi denetimini burada sınıflayın)
Tahakkuk ve tahsilat (Ücretsiz iş (angarya), para dışı ödeme, vergi muhasebesi,
tahakkuk eden vergiye itiraz dahil)
Kademelere göre vergiler (Ulusal, devlet, yerel)
Matrahlarına (esasa) göre vergi türleri
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343,052
343,05204
343,052042
343,052044
343,0523
343,05232
343,05233
343,05234
343,05236
343,0524
343,05242
343,05244
343,05245
343,05246
343,05248
343,0526
343,053
343,0532
343,0535
343,054
343,0542
343,0543
343,0546
343,055
343,0552
343,0553
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343,0558
343,056
343,057
343,06
343,062

Gelir vergisi (Gelir vergisi yasasını 343.04'de sınıflayın)
Özel konular
Gelir vergisi matrahı
Vergi beyannamelerinin hazırlanması
Vergide indirimler (Vergi planlaması, genel olarak vergi kaçırma 343.04'e alındı)
Yardım nedeniyle indirimler
Bireysel emeklilik hesapları (Keogh planları dahil)
Amortisman indirimleri
İşletme zararları (Şüpheli alacaklar dahil)
Belirli türdeki gelirlerin vergileri Örnek: (Sigorta hasılası, emeklilik geliri; kira geliri,
telif hakları, menkul kıymet işlemlerinden sağlanan gelirler)
Ücretler ve maaşlar üzerinden (Ücretlerden kesilen vergiler ve stopaj (kaynakta kesilen
vergiler) dahil)
Kârlar üzerinden
Sermaye kazançları üzerinden
Yatırım gelirleri üzerinden (Örnek: Senetlerden, mevduattan, stoklardan sağlanan
gelirler)
Yabancı kaynaklardan sağlanan gelirler üzerinden (Belirli yabancı kaynaklardan
sağlanan belirli türdeki gelirler üzerinden alınan vergileri 343.05242-343.05246'da
sınıflayın)
Yansımasına göre alınan gelir vergileri (Kendi adına çalışanlardan, yaşlılardan, yabancı
ülkelerde oturan vatandaşlardan alınan vergiler dahil)
Gayri menkul, miras ve intikal, bağış vergileri (Gayri menkul planlamasını burada
sınıflayın Emanet sandıklarından alınan vergileri 343.05264'de sınıflayın)
Miras ve intikal vergileri
Bağış vergileri
Mülkiyet vergileri (Gayri menkul (taşınmaz) ve menkul (taşınır) mülkiyet üzerinden)
Vergi matrahı
İstisnalar
Gayri menkul muameleleri vergisi (Gayri menkul satışı nedeniyle yansıyan vergileri
burada sınıflayın. Örneğin satış vergileri)
Tüketim ve gider vergileri (Ticari muameleler vergisi) (Örnek: Lüks tüketim, tüketim
(istihlâk), transfer, muamele (ciro), katma değer vergileri; sabit tesisin kullanılmasından
doğan harcamalar)
Satış vergileri (Belirli mal ve hizmetler üzerinden alınan satış vergilerini 343.0558de
sınıflayın)
Tüketim vergileri (Belirli mal ve hizmet üzerinden alınan tüketim vergilerini
343.0558de sınıflayın)
Belirli mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler (Temel numara olan 343.0558'e,
380.141-380.145de 380.14'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sigaralardan alınan
vergiler 343.0558567973)
Gümrük vergileri (Tarifeler)
Harçlar ve damga vergileri
Yansımasına (etkilerine) göre vergi türleri (Belirli esaslara göre alınan vergileri,
etkilerine bakmaksızın 343.05'de sınıflayın)
Bireylerden (Kelle vergisini burada sınıflayın)
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343,064
343,066
343,0662
343,0668
343,067
343,068
343,07
343,071
343,072
343,0721
343,0723
343,0725
343,074
343,0742
343,0745
343,0746
343,0748
343,075
343,076
343,077
343,0772
343,0775
343,07752
343,07755

343,078

343,08

DEWEY KODLARI

343,082
343,083
343,084
343,085

Emanet sandıklarından (Emekli sandıkları dahil)
Örgütlerden (Vergiden bağışık olan kuruluşların durumunu burada sınıflayın)
Ortaklıklar
Yardım kuruluşları ve sandıkları
Şirketlerden
Ticari işletmelerden (Küçük işletme vergileri dahil)
Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi (Örnek: Yaz saati uygulamasından kaynaklanan
tasarruflar, endüstrinin millîleştirilmesi, vesika (karne) usulü)
Tüketicinin korunması (Tüketicinin korunmasının belirli bir durumunu, o durumla
birlikte sınıflayın. Örneğin yanıltıcı reklâmlara karşı koruma 343.082)
Haksız uygulamalar (Sanayi casusluğu, indirimler (fiyat kırma) dahil)
Tekelciliğe karşı (Rekabet hukukunu burada sınıflayın)
Ticareti engelleme
Fiyat belirlemeleri ve fiyat ayrımcılığı
Ekonomik yardım (Teknoloji transferini burada sınıflayın)
Yardımın belirli türleri (Örnek: Borçlar, hükümetin fiyatları desteklemesi, tahsisler,
ipotekli sigortalar)
Kırsal alandaki gelişme (Tarıma yardımı 343.076'da, kırsal bölgelere yardımın belirli
türlerini 343.0742'de sınıflayın)
Bölgesel gelişme (Kırsal bölgelerdeki gelişmeyi 343.0745'de, yardımın belirli türlerini
343.0742'de sınıflayın)
Dış yardım
Ürün denetimleri (Nicelik ve nitelik denetimleri)
Tarım ve tarımsal sanayiler (Arazi tahsisleri, fiyat desteklemeleri, üretim kotaları, ürün
denetimlerini burada sınıflayın)
Maden sanayileri (Madenleri bulmak ve çıkarmak için)
Petrol ve gaz istihracı
Madencilik
Kömür
Yakacak dışı madenler
ikincil sanayiler ve hizmetler (Temel numara olan 343.078'e 001-999 notasyonunu
ekleyin. Örneğin, gemi inşa sanayiinin düzenlenmesi 343.07862382; ancak, sağlık
hizmetlerinin )düzenlenmesini 344.04'de; taşımacılık ve haberleşme gibi birbirleriyle
yakın bağlantılı sanayilerin düzenlenmesini 343.09'da sınıflayın. Pazarlamanın
düzenlenmesi 343.0786588'den 343.084'e, reklam sanayii 343.0786591'den 343.082'ye
alındı)
Ticaretin düzenlenmesi (Kefaletler ve garantiler dahil)
Reklam ve etiketleme (Reklam sanayiinin düzenlenmesini [eskiden 343.0786591]
burada sınıflayın)
Fiyatlar (Belirli mal ve ürünlerin fiyatlarının hükümetçe belirlenmesini 343.076343.078'de sınıflayın)
Pazarlama (Kotalar, anlaşmalar, kısıtlamalar dahil)
Belirli ürünler (Temel numara olan 343.085'e, 380.141-380.145'de 380.14'ü izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0851318)
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343,087
343,0871
343,0877
343,0878
343,088
343,0881
343,0887
343,0888
343,09
343,091
343,092
343,0924
343,0925
343,0926
343,0927
343,0928
343,0929
343,093
343,0932
343,0933
343,094
343,0942
343,0944
343,0946
343,0948

DEWEY KODLARI

343,09482
343,09483
343,095
343,0952
343,0955
343,0958
343,096

Dış ticaret (Genel gümrük hukukunu, ticaret, tarifeler ve toplam gemi tonajının birlikte
ele alınışını burada sınıflayın)
Belirli mallar (Temel numara olan 343.087'ye, 380.141-380.145'de 380.14'ü izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0871318)
İthalat (Belirli malların ithalatını 343.0871-343.0875'de sınıflayın)
İhracat (Belirli malların ihracatını 343.0871-343.0875'de sınıflayın)
İç ticaret (Dini günlerdeki ticaret dahil. Örneğin Pazar günleri)
Belirli mallar (Temel numara olan 343.088'e, 380.141-380.145'de 380.14'ü izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0881318)
Perakende ticareti (Belirli malların perakende ticaretini 343.0881-343.0885'de
sınıflayın)
Toptan ticaret (Belirli malların toptan ticaretini 343.0881-343.0885'de sınıflayın)
Kamu hizmetlerinin denetlenmesi (Birbirleriyle sıkı bağlantılı olarak düzenlenmiş
endüstrileri burada sınıflayın)
Genel düşünceler (Örnek: Ücretler, ücret tespiti, işletme faaliyetleri, aktifler toplamı,
hizmetler)
Su ve enerji sağlama
Su sağlama ve enerji
Nükleer enerji
Petrol ve gaz (Petrol ve gaz çıkarmayı (istihracını) 343.0772'de, işlemeyi
343.0786655-343.0786657'de sınıflayın)
Kömür (Kömür çıkarmayı 343.07752'de, işlemeyi 343.07866262'de sınıflayın)
Güneş enerjisi
Elektrik enerjisi (Isı ve elektriğin birlikte oluşması dahil)
Taşımacılık (Örnek: Boru hatları)
Navlun
Yolcu (Kitle taşımacılığını burada sınıflayın)
Karayolu ve şehirlerarası yollarda taşımacılık (Polis trafik hizmetlerini 344.052332'de,
trafik suçlarını 345.0247'de sınıflayın)
Karayolları ve şehirlerarası yollar (Genel yaklaşım: Yapım, finansman, koşullar)
Araçlar (Ehliyet verme, kayıt, malzeme, güvenlik aygıtları, kefalet, aksesuarlar, ölçü,
ağırlık, yük, denetleme, aracı yasaklama dahil)
Araç kullanımı ve trafik denetimi (Sürücülerin ehliyetleri, trafik işaretleri, hız
sınırlamaları dahil)
Ticari hizmetler (Ticari araçları 343.0944'de, kullanmayı 343.0946'da; yerel hizmetleri
343.0982'de sınıflayın)
Otobüs
Kamyon
Demiryolu taşımacılığı
İstasyon binaları (Örnek: Raylar, istasyon çevresindeki tren manevra yerleri, istasyonlar,
işaretler)
Lokomotif ve vagonlar Örnek: Lokomotifler, arabalar (vagonlar)
Hizmetler (Yolcu, yük)
Su taşımacılığı (Deniz hukuku) (Ganimet yasası dahil)
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343,096
343,0962
343,0962
343,0964
343,0964
343,0965
343,0965
343,0967
343,0967
343,0968
343,0968
343,097
343,0975
343,0976
343,0977
343,0978
343,0979
343,098
343,0981
343,0982
343,0983
343,099
343,0992
343,09923
343,09925
343,0994
343,09942
343,09943
343,09944
343,09945
343,09946
343,0998
DEWEY KODLARI

343,0999

343,3-9

Gemicilik ve seyir kuralları
Okyanus taşımacılığı (Okyanuslar arası suyollarını 343.0964'de sınıflayın)
Okyanus taşımacılığı (Okyanuslar arası suyollarını 343.0964'de sınıflayın)
İç suyolları (Okyanuslar arası kanallar dâhil)
İç suyolları (Okyanuslar arası kanallar dâhil)
Gemiler (Evraklar (kağıtlar), kayıt, görevli ve mürettebatın nitelikleri dahil)
Gemiler (Evraklar (kağıtlar), kayıt, görevli ve mürettebatın nitelikleri dahil)
Limanlar (Hizmetler dahil. Örneğin kılavuzluk, antrepo hizmetleri, yükleme ve römork
hizmetleri)
Limanlar (Hizmetler dahil. Örneğin kılavuzluk, antrepo hizmetleri, yükleme ve römork
hizmetleri)
Hizmetler (Yolcu, yük)
Hizmetler (Yolcu, yük)
Hava ve uzay taşımacılığı
Hava taşıtları (Kağıtlar (evraklar), kayıt, görevli ve mürettebatın nitelikleri dahil)
Hava seferleri ve trafik denetimi
Hava limanları ve iniş alanları (Hizmetler dahil. Örneğin hangarlar Trafik denetimi için
343.0976'ya bkz.)
Hava taşımacılığı hizmetleri (Yolcu, yük)
Uzay taşımacılığı
Yerel taşımacılık (Polis trafik hizmetlerini 344.052332'de, trafik suçlarını 345.0247'de
sınıflayın)
Yaya trafiği (Yaya kaldırımları ve yolları dahil)
Cadde trafiği
Raylı trafik (Yüzey, yüzey üzerinde, yol üzerinde uzayan köprü üzerinden geçen
demiryolu)
Haberleşme (Kitle haberleşmesi hukukunu burada sınıflayın)
Posta hizmetleri (Posta suçlarını 345.0236'da sınıflayın)
Gelir ve ücretler
Postaya ilişkin örgütlenme (Rotalar (yollar) dahil)
Telekomünikasyon (Doğruluk doktrini dahil)
Telgraf
Telefon
Bilgisayar haberleşmesi
Radyo (Bu numaranın elektronik haberleşme için kullanılmasından vazgeçilmiştir
343.0994'de sınıflayın)
Televizyon (Kablolu televizyon (CATV) dahil)
Basın hukuku (Yayın hukukunu burada sınıflayın)
Bilgi depolama ve erişim (Bilgisayar hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri burada
sınıflayın)
Özel yargısal yetki ve görev durumları ve alanları (Temel numara olan 343'e,
2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya'nın çeşitli kamu hukuku
343.94, Yeni Güney Galler'in 343.944, Afrika ülkelerinin 343.6; sonra sonuca 343.001343.099'da 343'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin, Avustralya'nın vergi hukuku
343.9404, Yeni Güney Galler'in 343.94404, Afrika ülkelerinin 343.604, Avustralya'da
vergilerle ilgili idarî düzenlemeler 343.940402636)
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344

344,01
344,02
344,03

344,3-9

344,04
344,05
344,06
344,07
344,08
344,09
344,021
344,0217
344,0218
344,022
344,0224
344,0226
344,023
344,024
344,028
344,031

DEWEY KODLARI

344,032

344,033
344,035

SOSYAL, İŞ (ÇALIŞMA), REFAH, SAĞLIK, GÜVENLİK, EĞİTİM, KÜLTÜR HUKUKU

İş (Çalışma) (Ödemeleri, ücretleri, belirli meslekler ve işler için ruhsat almayı burada
sınıflayın)
Sosyal sigorta (Sosyal refah hukuku için ayrıca 344.03'e bkz.)
Refah
Belirli yargı yetkileri ve alanları (Temel numara olan 344'e, 2.Tablo'dan 3-9
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya'nın sosyal hukuku 344.94, Yeni Güney
Galler'in 344.944, Afrika ülkelerinin 344.6; sonra çıkan rakama 344.001-344.099'da
344'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Avustralya'nın iş hukuku 344.9401, Yeni
Güney Galler'in 344.94401, Afrika ülkelerinin 344.601, Avustralya'da çalışma ile ilgili
idari düzenlemeler 344.940102636)
Kamu sağlığı (Kamu güvenliği için 344.05'e bkz.)
Polis hizmetleri, kamu güvenliğinin diğer durumları, kamunun ahlak
Kamu hizmetleri (Standart altbölümler için 344.060001-344.060009'u kullanın)
Eğitim ve okullar (Başka bir talimat verilmedikçe, karmaşık konulan, listedeki en son
numarada yer alan bu başlığın iki veya daha fazla altbölümündeki durumlarıyla birlikte
sınıflayın. Örneğin kamu ilkokullarının yerel yönetimler tarafından finanse edilmesi
344.07682 (344.074, 344.073 ya da 344.071 değil)
Eğitim ve kültür alışverişi
Kültür ve din (Örnek: Dil yasası (resmi dil ya da belirli bir yargı yetkisince saptanmış
diller), bayrak yasası)
İş kazası sigortası (Gaziler için iş göremezlik tazminatını 343.0116'da sınıflayın)
Bazı özel meslekler ve sanayilerde (Bazı özel mesleklerde ve sanayilerde, özel
yaralanmalar ve iş göremezlik halleri için iş kazası sigortası tazminatını 344.0218'de
sınıflayın)
Özel iş göremezlik ve yaralanma halleri
Kaza ve sağlık sigortası (Özel grupların sigortası dahil. Örneğin Medicaid Gazilerin
sağlık haklarını 343.0115'de sınıflayın)
Analık sigortası
Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortası (Örnek: ABD ve Kanada'da devlet sağlık sigortası
(Medicare)
İleri yaşta ve bakıma muhtaç olanların sigortası (Örnek: Sosyal güvenlik (Birleşik
Devletler) Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortasını 344.0226'da sınıflayın)
İşsizlik sigortası
Şiddet suçlarına karşı sigorta
Genel olarak refahın belirli konuları (Temel numara olan 344.031'e, 361.02-361.8'de
361'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yardım sandıklarının hükümetçe
yönetilmesine ilişkin yasalar 344.0317632)
Sosyal refaha ilişkin sorunlar ve yardımlar (Temel numara olan 344.032'ye, 362.04362.8'de 362'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sağlık hizmetleri hukuku 344.0321,
çocuk refahı hukuku 344.0327; ancak, zihinsel ve duygusal hastalıklar ve rahatsızlıkları
344.044'de, çocukların evlat edinilmesini 346.0178'de sınıflayın. Gazilerin refahı
344.03286'dan 343.01'e alındı)
Gıda temini
Ceza kurumları (Temel numara olan 344.035'e, 365.3-365.7'de 365'i izleyen numaralan
ekleyin. Örneğin mahkum işgücünün yönetimi hukuku344.03565)
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344,041
344,0412
344,0413
344,0414
344,0415
344,0416
344,0419
344,04192

Tıp personeli ve etkinlikleri (Askeri tıbbı 343.013'de, tıbbi yanlış veya ihmalli tedaviyi
346.0332'de, hastaneler ve bunların hizmetlerini 344.03211 'de sınıflayın)
Doktorlar ve cerrahlar ve etkinlikleri (Hastanın bilgilendirilerek rızasının alınması dahil)
Diş hekimleri ve dişçilik (Diş teknisyenleri, asistanlar dahil)
Hemşireler ve hemşirelik
Ebeler ve ebelik
Eczacılar ve eczacılık
Tıbbi uygulamada belirli sorunlar
Kürtaj (Kürtaj denetimini 344.0546da, doğum kontrolü için kürtajı 344.048de, suç
olarak kürtajı 345.0285de sınıflayın)

İnsan vücudu ve organlarının hastalanması (Dondurma yoluyla hayatı koruma, kan
transfüzyonu, organ bağışı, organ nakli dahil)
344,04196 İnsanlar üzerinde deneyler (Örnek: Tıbbi genetik)
344,04197 Ölümcül hastaların bakımı (Ötanazi, ölme hakkını burada sınıflayın)
Ürün denetimi (Saflık ve güvenlik açısından denetim Güvenli olmayan ürünlerin
344,042
toplanması dahil)
344,0423 Gıda, ilaç, kozmetik, giyecek, oyuncaklar
344,04232 Gıda (Gıdalardaki katkı maddeleri dahil)
344,04235 Giyecek ve oyuncaklar
Kimyevi maddeler (Kozmetikleri 344.0423'de, gıdalardaki katkı maddelerini
344,0424
344.04232'de, ilaçlan 344.04233'de sınıflayın)
344,043
Hastalıkların denetimi (Taşıyıcıların denetimi, karantina, bağışıklık ölçütleri)
Belirli hastalıklara denetimi (Temel numara olan 344.043'e 616-618'de 6l'i izleyen
344,0436 numaraları ekleyin. Örneğin AİDS'in denetimi 344.04369792, ancak, akıl hastalıklarının
denetimini 344.044'de sınıflayın)
Akıl hastaları ve zararlı madde bağımlılarına yönelik yardımlar (Akıl hastalarının
344,044
durumu ve kapasitelerini 346.0138'de sınıflayın)
344,0446 Zararlı madde bağımlıları (Tiryakiliği burada sınıflayın)
344,04461 Alkolikler
344,04463 Narkotik bağımlıları
344,045
Ölülerin gömülmesi veya yakılması
344,046
Çevre denetimi (Doğal kaynakların korunmasını 346.044'de sınıflayın)
344,0462 Atıkların yok edilmesi (Atıkların işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi dahil)
344,04622 Atık türleri (Örnek: Kanalizasyon (lağım), katı atıklar, kimyasallar, hayvan atıkları)
344,04626 Belirli ortamlarda atıkların yok edilmesi (Örnek: Nehirlere, okyanuslara boşaltma)
344,0463 Kirlilik ve gürültü denetimi
344,04632 Kirlilik denetimi (Atıkların yok edilmesini 344.0462'de sınıflayın)
344,04633 Belirli kirleticilerin denetimi (Örnek: Petrol, böcek ilaçları)
344,04634 Belirli ortamların kirliliğinin denetimi (Örnek: Toprak kirlenmesi)
344,046342 Hava
344,046343 Su
344,04638 Gürültü kontrolü
344,0464 Halkın toplu halde bulunduğu yerlerde sağlık koşulları (Örnek: Oteller, restoranlar)
344,0465 Sınai sağlık koşulları ve güvenliği

DEWEY KODLARI

344,04194
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344,047
344,0472
344,0476
344,048
344,049
344,071
344,072
344,073
344,074
344,075
344,076
344,0762
344,0763
344,0765
344,0767
344,0768
344,07682
344,07683
344,07684
344,07685
344,0769
344,077
344,078
344,079
344,0791
344,0792

DEWEY KODLARI

344,0793
344,0794
344,07942
344,0795
344,0796
344,0798
344,091
344,092
344,093

Güvenlik (Taşımacılık güvenliğini 343.093'de, ürün güvenliğini 344.042'de sınıflayın)
Tehlikeli malzeme ve aygıtların kullanımında güvenlik (Tehlikeli malzemenin sanayide
kullanımının güvenliğini 344.0465'de sınıflayın)
Dinlence/eğlencede güvenlik
Doğum kontrolü
Veteriner kamu sağlığı
Kamu eğitimi ve okulları
Özel eğitim ve okulları
Devlet kademelerine göre (Ulusal, devlet, yerel)
Eğitim kademelerine göre (İlk, orta, yüksek)
Okulların, okul görevlilerinin, okul yöneticilerinin sorumluluğu
Eğitim ve öğretimin finansmanı (Kamu ve özel)
Mali kaynaklar (Örnek: Vergi gelirleri, yatırımlar, doğal kaynaklar, arazi Eğitime
yardım için 344.0763'e bkz)
Eğitime yardım (Devletin yüksek kademeleri tarafından)
Harcamalar
Okulların belirli türleri (Örnek: Ticaret, meslek okulları)
Eğitim ve okulların belirli kademeleri
Okul öncesi ve ilkokul eğitimi (Orta okul eğitimi 344.07683'e alındı)
Ortaokul eğitimi [eski 344.07682]
Yüksek eğitim (Yetişkin eğitimi 344.07685'e alındı)
Yetişkin eğitimi [eski 344.07684]
Belirli eğitim programları (Örnek: Tıp ve halk sağlığı eğitimi, istisnai çocuklar için
programlar)
Eğitim ve öğretimin içeriği (Genel yaklaşım: Müfredat programları, dersler, ders
kitapları)
Öğretmenler ve öğretim (Sınav, sertifika, kayıt, öğretmenler toplantısı dâhil İstihdam
haklarını 344.012'de sınıflayın)
Öğrenciler (Zorunlu eğitim, eğitim hakkı, öğrenciler üzerindeki hukuki otorite, test etme
dahil)
İstisnai öğrencilerin eğitimi (Temel numara olan 344.079l'e, 371.91-371.97'de 371.9'u
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin görme özürlü öğrencilerin eğitimi 344.079111)
Devam (Ders asma, ders yılı ve günü dahil)
Disiplin ve öğrenci hakları (Örnek: Danışmanlık, personel yardımları Çocuk refahı için
ayrıca 344.0327'ye bkz.) (Öğrencilerin genel haklarını 342.085'de sınıflayın)
Öğrenci yardımları
Okulda öğle yemekleri
Öğrencilere mali yardım (Örnek: Burslar, borçlar)
Okullarda din
Fark gözetme ve ayrımcılık
Tarihi anma toplantıları ve ulusal olaylar (Yasal geçerliliği olan hatıra madalyalar ve
paraları 343.032'de sınıflayın)
Kütüphaneler ve arşivler
Müzeler ve galeriler
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344,094
344,095
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344,096
344,097
344,099

Tarihi koruma ve anıtlar (Antik eserler, tarihî binalar, tarihi parklar dahil)
Bilim ve teknoloji (Temel numara olan 344.095'e, 341.76752-341.76757'de 341.7675'i
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Okyanus hukuku 344.0955)
Din
Sanat ve konusu insan olan bilimler (Müzeler ve galeriler için 344.093'e bkz.)
Eğlenceler-Oyunlar (Profesyonel ve amatör Örnek: Boks, at yarışları)
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345

345,01

345,02
345,03

345,3-9

345,04
345,05
345,06
345,07
345,08
345,42
345,052
345,0522
345,0527
345,056

345,072
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345,075
345,077
345,0772
345,0773
345,081
345,087
345,411
345,41101

CEZA HUKUKU (CEZA MAHKEMELERİ İLE HUKUK MAHKEMELERİNİN YARGILAMA
USULLERİNE İLİŞKİN KAPSAMLI ESERLERİ 347'DE SINIFLAYIN)

Ceza mahkemeleri (Ceza davalarında uzmanlaşmış mahkemeler, genel hukuk
mahkemeleri ve diğer özel mahkemeler ceza davalarındaki işlevlerine göre burada
değerlendirilir)
Suçlar (Belirli suçlar ve suç sınıfları ile ilgili belirli mahkemeleri burada sınıflayın.
Örneğin kişiye karşı işlenmiş suçlarla ilgili mahkemeler 345.025, cinayetle ilgili belirli
bir mahkeme 345.02523)
Suçlular (Örnek: Suç ortakları, çocuk suçlular, sabıkalılar)
Belirli yargı yetkileri ve alanları (Temel numara olan 345'e, 2.Tablo'dan 3-9
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya'nın ceza hukuku 345.94, Yeni Güney Galler'in
345.944, Afrika ülkelerinin 345.6; sonra çıkan rakama 345.001-345.087'de 345'i izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin delil (tanıklık) yasası Avustralya'da 345.9406, Yeni Güney
Galler'de 345.94406, Afrika ülkelerinde 345.606, Avustralya'da delillere dayanan
kararlar 345.940602643)
Cezai ehliyet, sorumluluk, suç (Suça azmettirmek; suça teşebbüs; aynı davadan ikinci
kez yargılanmak; savunmalar dahil. Örneğin cebir, baskı; belirli bir suç için savunma.
Örneğin meşru savunma)
Ceza muhakemeleri usulü (Adli hata dahil)
Delil (İtirafları burada sınıflayın)
Duruşmalar (Ceza davalarında temyiz işlemleriyle ilgili kapsamlı eserleri 347.08'de,
belirli suçlarla ilgili duruşmaları 345.02'de, çocuk mahkemelerinde davanın dinlenmesi
ve duruşmaları 345.087'de sınıflayın)
Çocuk muhakemeleri yargılama usulü (Çocuk suçluları 345.03'de, çocukların
sorumluluğunu 345.04'de sınıflayın)
İngiltere'nin ceza hukuku
Cezai soruşturma ve yasanın yaptırım gücü (Örnek: Gözaltında tutma, haberleşmeyi
durdurma (gizlice dinleme, mektupların açılması), kefaletler, suçluları iade, sorgulama,
adlî yardım)
Arama ve müsadere
Tutuklama (Suçun işlenmesini önlemek için yapılan tutuklama dahil)
Sanığın hakları (Örnek: seri yargılama, jüri yargılaması, avukatlık hizmetleri, tutuklama
sebebini öğrenebilmek için sanığın derhal mahkemeye çıkarılmayı talep etme hakkı,
sanığın kendi aleyhinde şahadette bulunmasını önleme)
Duruşma öncesi işlemler (Örnek: İlk duruşma, ifşaat, şartlı tahliye (mahkeme öncesinde
salıverme), davacının iddiasını çürüten itiraz, mahkemede sanığın hüviyetinin
belirlenmesi ve sorgulanması, dava taraflarının karşılıklı olarak layiha vermesi, büyük
jüri yargı usulleri, iddianame, mahkeme celpleri)
Duruşma işlemleri (Örnek: Jüriler ve seçimleri, celsenin başlaması, şahitlerin
dinlenmesi, iddia makamı ve savunmanın son konuşmaları, hüküm)
Davaların sonucu (Örnek: Tahliye, şartlı tahliye, özel af, memnu hakların iadesi)
Karar (Hüküm) (Belirli cezalar için 345.0773'e bkz.)
Belirli cezalar (Örnek: Ölüm cezası)
Çocuk mahkemeleri (Genel yaklaşım: Yargı yetkisi, görevliler, mahkeme yönetimi)
Celseler ve duruşmalar (Duruşma ve duruşma öncesi işlemleri, duruşmaların düzenini
kapsar)
İskoçya’nın ceza hukuku
Ceza mahkemeleri (Genel yaklaşım: Yargı yetkisi, görevliler, mahkeme yönetimi)
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345,411012
345,411014
345,411016
345,411016
345,411016
345,41102

DEWEY KODLARI

345,41108

Bölge mahkemesi
Şeriflik mahkemesi
Yüksek Adalet Mahkemesi
ilk kademe Mahkemesi
Temyiz (istinaf) Mahkemesi
Genel değerlendirmeler ve usul (Temel numara olan 345.41 IQ'a, 345.02-345.07'de
345.0'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin genel cezai usul 345.41105)
Çocuk muhakemeleri usulü (Children's Hearings (çocuk mahkemeleri) dahil)
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ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKU 340.9'DA SINIFLAYIN)

346,001-003 Standart altbölümler
346,01
Şahsın hukuku ve aile hukuku
Sözleşmeler ve temsil yetkisi (Burada belirtilmeyen belirli konudaki sözleşmeler
hukukunu hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin ortaklık sözleşmesi 346.0682;
kontratın kendisini hukukun dışındaki konu ile birlikte: Eğer resmi ise 351-354'de,
346,02
örneğin savunma sözleşmeleri 351.755; eğer resmi değilse, l. Tablo'dan 0687
notasyonunu kullanarak belirli konu ile birlikte, örneğin çatı malzemesi sözleşmeleri
695.0687)
Haksız fiiller (Savunmaları, sözleşme dışı sorumluluğu; başkalarının haksız fiililerinden
346,03
sorumluluğu burada sınıflayın. Örneğin müstahdemler)
Belirli yargı yetkileri ve alanları (Temel numara olan 346'ya, 2.Tablo'dan 3-9
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya özel hukuku 346.94, Yeni Güney Galler'in
346.944, Afrika ülkelerinin 346.6; sonra çıkan rakama 346.001 -346.096'da 346'yı
346,3-9
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya mülkiyet hukuku 346.9404, Yeni Güney
Galler'in 346.94404, Afrika ülkelerinin 346.604, Avustralya mülkiyet yasaları
346.94040263)
346,004
Adalet
Eşya (mülkiyet) (Evlilik münasebeti ile ilgili eşyayı burada sınıflayın Kamu malları için
346,04
343.02'ye bkz.)
346,005-009 Standart altbölümler
346,05
Miras, veraset (halefiyet), emanet sandıkları, kayyımlar
346,06
Kuruluşlar (Dernekler) Şirketler hukuku (Kuruluş, mülkiyet, yönetim)
346,07
346,08
346,09
346,012
346,013
346,0134
346,0135
346,0138
346,015
346,016

DEWEY KODLARI

346,0163
346,0166
346,017
346,0172
346,0175
346,0178

Ticaret hukuku (Ticaret hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri; yabancı ülkeler tarafından
yönetilen ticari yatırımlarla ilgili özel yargı yetkisine ilişkin hukuku burada sınıflayın.
Örneğin yabancı ülkelerin Çin'deki işlerinin idaresi ile ilgili Çin hukuku 346.5107)
Bankacılık ve sigorta
Kıymetli evrak ve teminatlar
Şahsi (kişisel) hal (Örnek: Ad, ikametgâh, doğum, ölüm)
Medeni haklan kullanma ehliyeti ve kişinin statüsü (Ehliyet: Gerçek ve tüzel kişilerin
hukuki işlemler yapabilmesi ve yargı yoluna başvurabilmesi)
Kadınlar
Küçükler (Rüşt yaşı dahil)
Zekâ özürlüler ve akıl hastaları
Aile içi ilişkiler (Aile hukuku) (Evlilik için 346.016'ya; ebeveyn ve çocuk için
346.017'ye bkz.)
Evlilik (Örnek: Evlilik cüzdanları, resmi tören, evlilik dışı ilişki, geçersiz ve iptal
edilebilir evlilikler, evlenme öncesi sözleşmeler)
Kan ve koca (Haklar ve görevler Ev kadınlarının yasal durumu dahil Evli kadının
hukuki durumunu 346.0134de sınıflayın)
Boşanma, ayrılık, evliliğin iptali (Nafaka dahil)
Ebeveyn ve çocuk (Nesep hukuku) (Vasilik, meşruluk, gayri meşruluk, ziyaret hakları
dahil)
Çocuğun geçimini sağlama (Nafaka)
Babalık (Nesebin düzeltilmesi ve nesebin reddi dahil)
Evlat edinme
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346,018
346,022
346,023
346,024
346,025
346,029
346,031
346,032
346,0322
346,0323
346,033
346,034
346,036
346,038
346,042
346,043
346,0432

Velayet ve vesayet
Sözleşmelerin genel hükümleri (Örnek: Sözleşmede taraflar, edim, batıl ve iptal
edilebilir sözleşmeler, temlikler, fesih, sözleşmenin ihlali, hakkın teminine yönelik yasal
yollar)
Kamu sözleşmeleri (Savaş, savunma, araştırma ve geliştirme sözleşmeleri dahil)
Hizmet sözleşmeleri (Usta-çırak ilişkileri, araç-gerecin haciz altına alınması dahil)
Vedia içeren sözleşmeler (Örnek: Umumi mağazalara malların vedia olarak verilmesi,
taşınması için mal irsaliyesi, otel ve konaklama yerlerinde müşterilerin eşyaları,
rehinler)
Temsil ve sözleşme benzeri (Velayetname, sebepsiz zenginleşme dahil)
Belirli durumdaki kişilerin sorumluluğu (Örnek: İşverenler, şirket yöneticileri,
hastaneler)
İhmal ve kusur (Müterafik kusur dahil)
Kazalar (Örnek: Taşımacılıkta kazalar, sanayi kazaları)
Bedeni zarar ve kusura dayanan ölüm
Kişiye karşı haksız fiiller (Örnek: Şahsa tecavüz ve dövme, yanlış tutuklama ve yasal
olmayan hapis, yasal yolların kötüye kullanılması, özel hayata (gizliliğe) saldırı, yanlış
ve ihmal)
Basın yoluyla ve sözle hakaret (Sövme)
Eşyaya karşı haksız fiiller (Örnek: İstirdat (zapt olunan malı geri alma) davası ve
değiştirme, başkasının malına ve hakkına tecavüz, dolandırıcılık ve hile, başkasına ve
malına zarar verme, haksız kayıt)
Ürün sorumluluğu (Kusur sorumluluğunu burada sınıflayın)
Eşya üzerinde sahip olunan mülkiyet türleri (Müşterek, karı-kocanın ortak mallan,
müstakil eşya)
Emlak (taşınmaz) (Arazi, bir gayrimenkule sabit ve devamlı olarak eklenen şeyler, doğal
kaynaklar)
Mülkiyet (Arazi mülkiyeti) (Emlak türleri, örneğin mutlak ayni hak, müşterek mülkiyet;
mülkiyetin ferileri; örneğin, sınırlar, su hakları (nehir kenarlarında oturanların hakları)

Yatay mülkiyet ve müşterek mülkiyet (Bir ülkede birkaç devletin müşterek mülkiyeti)
(Zamanı paylaşma dahil)
346,0434 Kira münasebeti (Arazi sahiplerini ve kiracıları burada sınıflayın)
346,04344 Kira bedeli (Kira denetimi dahil)
346,04346 Kira mukavelesi
346,043462 Ticari kira mukavelesi
Tarımsal kiralama (Tarımsal kiralamanın belirli durumlarını 346.04344- 346.04346'da
346,04348
sınıflayın)
346,0435 İrtifak hakları (Başkasına ait gayrimenkulden yararlanma hakkı) (Geçit irtifakı dahil)
346,0436 Devir (Temlik üzerindeki tahditler, arazi holdinglerinin birleşmesi dahil)
346,04362 Kazanma ve satın alma (Örnek: Şufa (herkesten önce satın alma) hakkı)
346,04363 Satış (Emlak işlerini 346.0437'de sınıflayın)
İpotekler (Hakkın(tanınan süre içinde kullanılmaması nedeniyle) düşmesini burada
346,04364
sınıflayın)
346,0437 Emlaki işleri (Gayrimenkule kıymet biçilmesi dahil)
Kapatma ve hesapları tasfiye etme (Taahhütnameler (üçüncü kişilere verilen ve ancak
346,04373
belirli koşullarda geçerli olan) dahil)
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346,0433
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346,04377
346,0438
346,044

346,045
346,046
346,047
346,048
346,0482
346,0484
346,0486
346,0488
346,051
346,052
346,054
346,055
346,056
346,057
346,058
346,059
346,062
346,063
346,064
346,065
346,0652
346,066
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346,0662
346,06622
346,06626
346,0664
346,06642
346,06645
346,06648
346,0666

Parsellenmiş arazi
Temlik (Emlak mülkiyetini başkasına terk) (Temlik senetleri, arazinin tescili ve beyanı,
mülkiyet hakları, tapu senetleri, tapu senedi özetleri, tapu senedi araştırmaları dahil)
Emlağın devletçe denetlenmesi ve düzenlenmesi (Toprak reformunu; doğal kaynakların
korunması, düzenlenmesi, denetlenmesini; kamuya ait gayrimenkul ve menkul eşyanın
devletçe denetlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın)
Bölgesel planlama ve kent planlaması (Bölgelere ayırma, arazi kullanımı, bölgesel
planlama, kent planlaması veya arazi kullanımı ile ilintili imar yasalan, reklam yerleriyle
ilgili kısıtlamalar dahil)
Belirli türdeki arazi ve doğal kaynakların devletçe denetlenmesi ve
Menkul (taşınır)eşya üzerinde sahip olunan hak (Menkul eşya)
Gayri maddi eşya (Kamunun ariyet haklan dâhil)
Telif hakları
Tasarımı koruma
Patentler
Ticari markalar
Mahfuz hisse ve tasarruf nisab
Miras ve veraset (Vasiyet olmayan hallerde veraset dahil)
Vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri
Ölüme bağlı tasarruflarda tenkis ve iade
Terekenin (Mirasın) idaresi (Vasiyetnamelerin uygulanması dahil Mirasın reddi için
346.057'ye bkz.)
Mirasın reddi
Mirastan iskat ve mirastan mahrumiyet
Emanet sandıkları ve kayyımlar
Genel hükümler (Örnek: Tescil, toplantılar)
Muhasebe (Belirli türdeki kuruluşlar için muhasebeyi 346.064-346.068'de sınıflayın)
Kâr amaçlı olmayan kuruluşlar (Örnek: Hükmî şahsiyeti olmayan dernekler, ticaret
odaları, kâr amaçlı olmayan şirketler)
Ticari işletmeler (Kıymet takdiri, ticari satışlar, ticaret sicili kayıtları dahil)
Küçük ticari faaliyetler (Küçük şirketleri 346.066'da sınıflayın)
Şirketler (Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri 346.07'de, devlet
şirketlerini 346.067'de, belediye işletmelerini 342.09'da sınıflayın)
Kuruluş (İmtiyazlar, yönetmelikler, sermaye artırımı, yatırım bankacılığı, tasfiye
(likidasyon) dahil)
Şirket
Yeniden örgütlenme (Kazançlar ve birleşmeler dahil)
Yönetim (Kayıtlar dahil)
Çalışanlar
Toplantılar (Hissedarlar toplantılarını 346.0666'da sınıflayın)
Muhasebe
Menkul kıymetler ve menkul kıymet sahipleri (Hissedarların oylaması ve toplantıları
dahil)
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346,0668
346,067
346,068
346,0682
346,072
346,073
346,074
346,077
346,078
346,082

346,086
346,092
346,0922
346,0926

Devlet şirketleri (Örnek: Quangolar)
Hükmî şahsiyet kazanmamış ticari kuruluşlar (Örnek: Sendikalar, arazi vakıfları, tek
başına çalışan tüccarlar)
Ortaklıklar
Satış (Şartlı ve teminatlı satışlarla ilgili ticari işlemleri 346.074'de; emlak satışını
346.04363'de, ticari teşebbüslerin satışlarını 346.065'de sınıflayın)
Borç (Tarımsal ve tüketici kredileri, faiz, tefecilik, ariyete sadakat dahil)
Teminat altına alınmış işlemler (Örnek: Menkul rehni; hapis hakkı, kefillik ve garanti;
şartlı satışlar (taksitli satışlar, kiralayarak satın alma); bankaların yaptıkları ödemeler
için teminatlar)
Borçlu ve alacaklı (Borçların tahsili, alacaklıların zararının tazmin edilmesi, borçluların
mağduriyetlerinin izalesi dahil)
İflas (Tasfiye memurluğu (davalı malların idaresi) dahil)
Bankalar ve bankacılık (Temel numara olan 346.082'ye, 332.1-332.3'de 332'yi izleyen
numaralan ekleyin. Örneğin bankacılığın, çeşitli yerlerde şubeleri olan birkaç büyük
banka tarafından yapıldığı sistem (branch banking) 346.08216)
Sigorta (Temel numara olan 346.086'ya, 368.01-368.88'de 368'i izleyen numaraları
ekleyin. Örneğin yangın sigortası 346.08611; ancak, sosyal sigortayı 344.02'de
sınıflayın)
Kıymetli evrak (Borsa, transfer, satış, pazarlama)
Kıymetli evrakın belirli türleri (Örnek: Senetler, stoklar, karşılıklı sermayeler Devlet
tahvilleri dahil)
Pazarlama acentaları ve organizasyonları (Örnek: Perakendeci veya toptancı firmalar,
komisyoncular, menkul kıymetler borsası)
Teminatlar (Örnek: Çekler, kambiyo senetleri, poliçeler, satıcı tarafından keşide edilen
ve alıcı tarafından kabul edilen, faiz uygulanmayan poliçeler, emre yazılı senetler,
antrepo makbuzları)

DEWEY KODLARI

346,096

Şirket türleri (Örnek: Borsada hisse senetlerinin alım satımı yapılmayan şirketler, aile
şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri, kamu limited şirketleri:
kooperatifler, holdingler, küçük tasarrufları teşvik eden ve borç veren kredi birlikleri)
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347

347,01

347,02
347,03

347,3-9

347,04
347,05
347,06
347,07
347,08
347,09
347,012
347,013
347,014
347,016
347,017
347,033
347,035
347,42
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347,051
347,052
347,053
347,055
347,062

HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ VE MAHKEMELER (HUKUK MUHAKEMELERİ VE CEZA
USULÜNE İLİŞKİN KAPSAMLI ESERLERİ, DEVLETİN YARGI ERKİNİ, ADALET
TEŞKİLATININ YÖNETİMİNİ BURADA SINIFLAYIN)

Mahkemeler (Çocuk mahkemelerini ve yargılama usulünü 345.08'de; geçici
mahkemelerini 342.062'de; belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, 342-347 altındaki
tablodan 0269 notasyonunu kullanarak hukuktaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin
vergi mahkemeleri 343.040269)
Genel mahkemeler (Ülkelerin mahkemelerini ve Birleşik Devletler 'de adları Bölge,
İlçe, Eyalet, Yerel Yönetim, Yüksek mahkeme olan mahkemeleri burada sınıflayın)
Temyiz mahkemeleri (Temyiz mahkemeleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın)
Belirli yargı yetkileri ve alanları (Temel numara olan 347'ye, 2.Tablo'dan 3-9
notasyonunu ekleyin. Örneğin Avustralya'da özel muhakeme usûlleri ve mahkemeleri
347.94, Yeni Güney Galler'de 347.944, Afrika ülkelerinde 347.6; sonra çıkan rakama,
347.001- 347.09'da 347'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Avustralya'da tanıklık
yasası 347.9406, Yeni Güney Galler'de 347.94406, Afrika ülkelerinde 347.606;
tanıklıkla ilgili Avustralya mahkeme kararları 347.940602643)
Özel mahkemeler (Genel yaklaşım: Güçler, işlevler, yargı yetkisi, örgüt, yargıçlar, diğer
görevliler, kurallar, işlemler)
Yargılama usulünün genel değerlendirmesi (Yargılama usulü ile ilgili kapsamlı eserleri,
basın özgürlüğü ile âdil yargılama ilişkisini burada sınıflayın)
Delil
Duruşmalar (Belirli bir konu ile ilişkili bir duruşmayı, hukuktaki konu ile birlikte,
örneğin bir ürün sorumluluğu davasını 346.038'de; belirli bir konu ile ilgili duruşma
işlemlerini, hukuktaki konu ile birlikte, 342-347 altındaki tablodan 0269 notasyonunu
kullanarak sınıflayın. Örneğin ürün sorumluluğu duruşmaları 346.0380269)
Temyiz usulü (Ceza davalarındaki temyizlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın)
Tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma (Tahkim: Uyuşmazlıkları hakemle çözme Tartışarak
çözüme ulaşmayı burada sınıflayın)
Genel değerlendirmeler (Güçler, işlevler, yargı yetkileri, örgüt)
Yargı yönetimi (Mahkemenin iş yükü, takvimler, kayıtlar, yargı yönetimindeki kadrolar)
Yargıçlar (Genel yaklaşım: Tayin, görev süresi, emeklilik, işten çıkarılma (ihraç),
disiplin)
Diğer görevliler (Örnek: Mübaşirler, komiserler, jandarmalar, kâtipler, mahkeme
raportörleri, şüpheli ölümlerin nedenini inceleyen memurlar, sulh hakimleri, noterler)
Adli (hukuki) yardım (Adli yardımla ilgili disiplinler arası eserler 362.58'e alındı)
istinaf mahkemeleri (En yüksek mahkeme ile dava mahkemeleri arasındaki
mahkemeler)
Son olarak başvurulan mahkemeler (Yüksek mahkemeler)
Hukuk usulü ve İngiltere mahkemeleri
Mahkeme kuralları (Belirli mahkemelerin, yargı yetkilerinin belirli türlerine sahip olan
mahkemelerin kurallarını 347.02-347.04'de sınıflayın)
Dilekçeler, davaların sınırlanması, duruşmada taraflar, jüri ile
Dava türleri (Örnek: Bireysel, grup halinde, şahsi eşyayla ilgili, yasalarla ilgili)
Usûller ve usul kitapları (Belirli bir konuya ilişkin usûl ve usûl kitaplarını, 342-347
altındaki tablodan 0269 notasyonunu kullanarak, hukuktaki konu ile birlikte sınıflayın)
Kabul edilebilirlik
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347,064

Türleri (Örnek: Dolaylı olarak kanıtlanan, tatbikatla gösterilen, belgelere dayanan,
kulaktan dolma, psikolojik, koşullardan çıkarılan deliller)

347,066

Tanıklık (Genel yaklaşım: Ehil olma, bağışıklıklar ve dokunulmazlıklar, önceliği olan
görüşmeler, duruşmaya katılma zorunluluğu)

347,067

Bilirkişi tanıklığı (Adli tıbbı, adli psikiatriyi 614.1'de; suçun meydana çıkarılmasında
bilimin kullanılmasını 363.25'de sınıflayın)

347,072

Duruşma öncesi işlemler (Örnek: Dava taraflarının karşılıklı olarak layihalar (görüş ve
düşüncelerini bildiren yazılar) vermeleri, ilanların yayınlanması, davetiye gönderme,
duruşma öncesi keşif işlemleri, duruşma öncesi görüşmeleri, dilekçeler)

347,73

347,74-79

347,075
347,0752
347,0758
347,077
347,411
347,41101
347,41102
347,411021
347,411023
347,411024
347,41103
347,411032
347,411035
347,411039
347,41104
347,41105

DEWEY KODLARI

347,731
347,732
347,7322
347,7324

Hukuk usulü ve ABD mahkemeleri (Federal usul ve mahkemeler; devletin ulusal ve
bölgesel ele alınışı ve yerel usul ve mahkemeler)
ABD'de hukuk usulü ve eyalet ve bölgelerdeki belirli mahkemeler (Temel numara olan
347'ye, 2.Tablo'dan 74-79 notasyonunu ekleyin. Örneğin Pennsylvania'da mahkemeler
ve hukuk usulü 347.748, Philadelphia'da 347.74811; sonra çıkan rakama 347.001347.09'da 347'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Pennyslvania Yüksek Mahkemesi
347.748035, Philadelphia mahkemeleri 347.7481101)
Duruşma işlemleri (Örnek: Açık celse, tanıkların dinlenmesi, duruşma özetleri, jüri
kararları)
Jüri ve jürinin seçimi (Jüriye bilgi vermeyi 347.0758'de sınıflayın)
Jüriye bilgi verme
Kararlar (Tazminatlar, kararın infazı, mahkeme masrafları, haciz müzekkeresi ve haciz
dahil)
İskoçya'da hukuk usulü ve mahkemeler
Mahkemeler (Temel numara olan 347.4110l'e, 347,012-347.017'de 347.01'i izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin genel değerlendirmeler 347.411012)
Özgün (orijinal) yargı yetkisi olan mahkemeler
Şerif mahkemesi (Kapsamlı eserler)
Session mahkemesi (Outer House için 347.411024'e; lnner House için 347.411035'e
bkz.)
Session Mahkemesi'nin Outer House'u
Temyiz yetkisi olan mahkemeler (Temyiz mahkemeleri ile ilgili kapsamlı eserleri
burada sınıflayın)
Şerif Principal
Session Mahkemesi'nin Inner House'u
Lordlar Evi (Son karar mercii)
İhtisaslaşmış mahkemeler (Genel yaklaşım: Güç, işlevler, yargı yetkisi, idare, hakimler,
diğer resmi görevliler, kurallar, usul)
Usul ve hakemlik (Temel numara olan 347.4110'a, 347.05-347.09'da 347,0'ı izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin delil 347.41106)
Mahkemeler (Temel numara olan 347.731'e, 347.012-347.017'de 347.01'i izleyen
numaraları ekleyin. Örneğin yargıçlar 347.7314)
Federal mahkemeler (Temel numara olan 347.732'ye Ot ekleyin; sonra 347.02-347.04'de
belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin federal yargıçlar 347.732034)
Bölge mahkemeleri (Özgün (orijinal) yargı yetkisi olan mahkemeler)
Temyiz mahkemeleri (Yüksek mahkeme için 347.7326'ya bkz.)
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347,7326
347,7328

Yüksek Mahkeme
ihtisas mahkemeleri (Genel yaklaşım: Güçler, işlevler, yargı yetkisi, idare, yargıçlar,
diğer görevliler, kurallar, usul)

Eyalet mahkemeleri (Temel numara olan 347.733;.e, 347.7322-347.7328'de 347.732'yi
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Eyalet yüksek mahkemeleri 347.7336)
347,734
Yerel mahkemeler (Belirli yörelerin mahkemelerini 347.74-347.79'da sınıflayın)
347,735-738 Usul (Federal mahkemelerin belirli kademelerindeki usulü burada sınıflayın)
347,739
Hakemlik, uzlaştırma, tahkim
347,733

DEWEY KODLARI

348

YASALAR, YASAL DÜZENLEMELER (KARARNAMELER, YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER),
DAVALAR (BURADA LİSTE HALİNE GETİRİLMİŞ USÛLLER, BELİRLİ BİR YARGI
ALANINDAKİ YASANIN TAMAMINI VEYA TAMAMINA YAKININI İÇERECEK KADAR
KAPSAMLIDIR)

348,001-002 Standart altbölümler
Hazırlık belgeleri (Örnek: Dilekçeler, oturumlar, tutanaklar, şahitlerin ifadeleri, yasama
348,01
gücüne ilişkin tarihçeler, gelip-geçici yasalar)
348,02
Yasalar ve yasal düzenlemeler (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş yasalar dahil)
348,003
Ansiklopediler [eski 348.06], sözlükler, konkordanslar
Belirli yargı yetkileri ve alanları (İptal edilen yasalarla ilgili genel koleksiyonları burada
348,3-9
sınıflayın)
348,004
Kodifikasyon (Yasalaştırma) (Önerilmiş yasaları 348.023'de sınıflayın)
348,04
Davalar (Dava kitapları için kullanmayın)
348,005-009 Standart altbölümler
348,05
Adalet bakanlarının tavsiye niteliğindeki görüşleri
348,022
Yasalar (Kronolojik sıraya dizilmiş yasalarla ilgili derlemeleri kapsar)
İçtihatlar (Sınıflanmış içtihatlarla ilgili derlemeleri kapsar İçtihadı birleştirme kararları
348,023
dahil)
348,024
Seçilmiş yasalar
348,025
İdari düzenlemeler
348,026
Yasa ve yasal düzenleme özetleri (Değişiklik özetleri dahil)
348,027
Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili celp (alıntı) katalogları
348,028
Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili kontrol listeleri, tablolar,
348,041
Ulusal Raporlar
348,042
Bölgesel raporlar
348,043
Eyalet ve bölge raporları
348,044
Mahkeme kararları (Beraberinde bilgi veren veya vermeyen karar metinleri)
348,045
Düzenleme yapan kuruluşların kararları
348,046
Dava özetleri (Davaların kapsamlı rehberlerini burada sınıflayın)
348,047
Davalarla ilgili celp (alıntı) katalogları
348,048
Davalarla ilgili kontrol listeleri, tablolar, indeksler
ABD'nin Federal yasaları, yasal düzenlemeleri, davaları (Eyalet ve bölge yasaları, yasal
348,73
düzenlemeleri ve davalarının ulusal ve bölgesel ele alınışı dahil)
348,74-79 ABD'nin belirli eyaletleri ve yörelerinin yasaları, yasal düzenlemeleri,
Hazırlık belgeleri Örnek: Dilekçeler, oturumlar, tutanaklar, şahitlerin ifadeleri, yasama
348,731
gücüne ilişkin tarihçeler, gelip-geçici yasalar
348,732
Federal yasalar ve yasal düzenlemeler
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348,7322
348,7323
348,7324
348,7325
348,7326
348,7327
348,7328
348,734
348,7341
348,73413
348,73415
348,7342
348,73422
348,73423
348,73423
348,73425
348,73426
348,73427
348,73428
348,7344
348,7345
348,7346
348,7347
348,7348
348,735

BELİRLİ YARGI YETKİLERİ VE ALANLARININ HUKUKU (MODERN DÜNYADAKİ BELİRLİ
YARGI YETKİLERİNİN VE ALANLARININ HUKUKUNA İLİŞKİN KAPSAMLI ESERLER)

DEWEY KODLARI

349

Federal yasalar (Seçenek: Eğer 348 altındaki seçenek tercih edilmişse, tek tek yasaları
burada sınıflayın)
Birleşik Devletler Yasası
Seçilmiş Federal yasalar
İdari Federal düzenlemeler
Federal yasalar ve yasal düzenlemelerin özetleri (Değişiklik özetleri dahil)
Federal yasalar ve yasal düzenlemelerden yapılan alıntıları içeren
Federal yasalar ve yasal düzenlemelerin kontrol listeleri, tabloları,
Federal davalar (Dava kitapları için kullanmayın)
Federal mahkeme raporları
Yüksek mahkeme
Alt kademe Federal mahkemeler
Ulusal raportör sistemi
Atlantik federal raportör sistemi
Kuzeydoğu federal raportör sistemi
Kuzeybatı federal raportör sistemi
Güneydoğu federal raportör sistemi
Güneybatı federal raportör sistemi
Güney federal raportör sistemi
Pasifik federal raportör sistemi
Mahkeme kararları
Düzenleyici kuruluşların kararları
Federal davaların özetleri (Federal davaların kapsamlı rehberlerini burada sınıflayın)
Federal davalardan yapılan alıntıları içeren kitaplar
Federal davaların kontrol listeleri, tabloları, indeksleri
Başsavcı'nın tavsiye niteliğindeki görüşleri
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