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ISO'n~n46 nOlutekı1lkkonUtesi bwafuıdan:ISSN teniel101arak
onay1annuşbr.7 (Pu1sJfer1917 .:'6$9)l'1ti:yıbnl;l8 ise I$ObuStan'"'
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'darb uluslararasi. staııdart oJat. ~ve
LS() ../32~1 (1975),

- saYJS1Y1a,ya~Ur.(lŞE/2~~l,
..' ..'

Kuşkusuz, ISSN'in ortayaçık.1ııaSın.daen 6nemıjetken~ 1970'11
yıllarıri' başında; UNIS1STProgr:anıttunbiJ'parçasıo1arakUlus1ara-
rası ,Süre U Yayınlar Veri Sıstemı. 'IŞDS'in(Int. ser1als

.Data'

System) kuruıınası gelmektedit." (GutnÇ1ıat 1990:268} Bu ~te-
min hedefleri arasında ''herbtt8nn~lr~ktrn1tltn1kestıf alaTak
belirleyebilmek ,için ulus1araJ11S1s~Iıd~ kOdJan (lSSN)geııŞUr-
rnek ve kuUanımını t~ etnı~k"(O*chat 1990:268) :devardır,.
ISSN'in. öu11Ilde yaygın1aşma$ında lSI>$'in ,hedefleri. etkili olmW;-
tur. "

,',
'

I&SIV'in Yapısı,
' '

.
'.

'"
ISSN'inyapıS1.be~r,iıft~eldISa.N'dang6reCe daha basittir.'

j'Bir ISSN sekiz haneli ,sayıdan. bluşma:lıve}:)u sayı O'tian9'a kadar
olan rakamlarla gosterf1nielldb:.ıSSN.baŞka anuıç1;u" ıÇin ge11ştir1l-

miş bulunan d1Aer.:kodlarla, b~e,de kuU8nılabllecepiden
(ISBN.. gtbJ).. bu J,«xI1arınb~iI1ylekanŞt~ 6nlemek iÇin
ISSN sayısının başında daima ISSN hatf1eriyer ~h; daha sonra
seldz,rakwMAn oluşan ~yı. bir'bir1eı1J1(itI1H tire lşaretlileayrı-

lan dOrt~ik1gnıp 'halipde/yazı1rpahdıt. {Or: ISSN 1234 -
5678) ISSN sayısının ~Q~. 1to~tıYI,rabmıdır... 8 &2 ara-
sında agırhklar kunanılarak ve .1ı .birlfp. sayısı esas $hnmak sure- .

tlyle hesaplanır,. Kontrol. hanesüıdebazen. rakam yertne (XJ b\11u;'
.

nur." ('TSE 2704:1-2)~SO'nunı975yıhna._3297numarahISŞN
i standartı 1977y1hnda 2104 nolu,sU;uıdartol8rak nr1tÇe'ye çevrl1-
miştir. Halen ISSN konusundatek8tanclart olarak kabU1ed1lıtıek-
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sayı&ıtıtta...et..-ıııaıı..ayn, ~,.~~.,dıfi.ım,.;'6ft.,dıt kapak.'
arka.dış'kapak.tC.ka~.Ve'JÇ.~~ar1cai~()l~ıuttl'. ISSN,
mi\n11tÜ~old1,1~;ôıçiı4e.,~'.~~~T1~~ ~ınde yer al-
ınahdır.ıırrsE'2704:.Z)' '. . "

..
'

-'
".

. ...
".."":"

~ ..
..',

_..

<.
.., ,.;

.."..
-

,

İs.s~iıiyapı$Wı(~~-İ~~~da: ISSN'insaYJ8'Übtr
sIStenı()ıduJU.veyaynUn.tJIf'aeıca,~~~:ı htcbtrbllg1
içenned1lfdır.:tISı>S.1.1':$lfiJtı..~..standart'ta"lSSNher;.
hartgı biT sQregetıyaYn.un' .~.t~başlQJ' ~

,

ta~:yaııl ~dınJSiıı>&~~41t<sü~'enya~~1Uk1eı1I11i
yan$luna.,'çaba$1tldaoınıama.mbı";!~.{'fŞt,.2704:.,'2) bı~ 1fad. e

ed1hnektedıi yJn~,bh st~~~nS~#)' ~'J$B~~iaıogıama
,

kuraJ.ya~~.}l~;,tm1l~.4Q~~~ııdir.
. Busbı

...nti
.
$l'Uarm ~ı.kata1ogl~J«Jdu~ f~ .

.". (FJ.ımŞa

ı975:336)
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", ." '. . '.
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.
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Aynı 'starimm:ta' (TSE.il704l 1
.
5
. .. Ş.'N~DgPtŞUnokttdar vurgulan-

.. ..

"
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.. .. . . ..' '
.

makbıdır: .

. . . -- BiTst1regel1yayUı~1n sa4~b1l" tek IŞ8Nveı1lıne1idtt.
'

~~iTst1~en/yaYmbaŞkaJ:)ırsnıegen~ içiI:ldeyer aı<ligı
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.:'_:'-

,,-

.'<-,'_:.:-.
":

:
':.'

..

""

.

takdirde~heı: lIdyayına dal,S$Naynayn verihne1ittir.',
.'. '
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'.,,.'-

- Ba$Iık~egış.Qe'Yern,.t~N'~ldIt: , .'

'. - .a1!:k#.Jpd1a~~ yehef'1ı~ ~~~nıe ipt;lıetiilenlşSN
hiç biTzamahJeıcrarkii~. .
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.
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Ayrıca~en.~d.'lS$l'f~r~.oCMe tabt..ol-
. maınalıdu-.

,'. .
.

"

..- . .

Crawf?rd,'iıg()ref19s6}ı~~'ın~~1Ç11ı~e#t'ai<hlı. st~art nU~
, rnaralaru:l teIne1kat4t~iiştırıı~:'BJlOmeldUç.' gerıJş1eye~
,

blliİlik. kıSalık,.' t~kbiÇiriUt1ik,Y8lınlJ1t(sadeUkJ" 'Çöl(' ~lı.. kuUa- ,

nııabilfrUk,S"~tatnIıJt.a,nt~,
.

IŞSN'.y$yguılat~.,.~'..~~.".'!1,1~da1d..'6zeUnqereşa-
hıpplına$U1~an.~~~4Bi..ısştf.ey6nell}t .'ı-Ieleştir1le-
re ı50nrak11>ô~cJt}d~.

..
.. . , .', ,
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.
ISSN ~temf1lb) lş~fşt .. . .'
15ŞN stst~açlk1~1.ÇSn.-'~ISDS'tensözeb.nek~ge~ .

rekmektedir. "1SJ)5. ,uı~. snıeJi Ya)rınJar Veri S1stenü'rtJn
kısaltmasıdır." (lsı>s 15}87 :Şll\PsüQın~191()'JIyı1Jann başlann-
da UNIsİsT ~ bitP~ası,~1f;uruldU:' (Qutnchat ve
Menou 1990=268) ISDS "Işlevsel a,çıdıpı~ ve diler sa-
reifyayuı1ann dü~yaça~a tamtuİıı'~ .işlel1U1eS.tiçınbit sistem:

.

yapıSalaçıdan işe :.merkeZi.paın;'~ebultlnan V~diinya~ki çeşttl1
ülkeleme kurulu ulu~ttıerkez1er .ara~ tie Organlzeed.ilenbit
bUgiagı si~te.midit."(ISpS '1'987:3) ISPŞ'~ hedeflerini ~ şöy-
le özetleyebilirJZ: "S~re11yaym1atın ~tanınaSİ için ger~bütün

· 'verileri kapsayan bit uluslararası kiitök Oluşturmak ve onun giin-
celligtni 'korumak; ber' bir süre11yayınu.ı'\ttmJtgıtıJ~in olarak be.;
lirleyebilmek. ıçın uluslaratası sta11dart.kod1an (ıSSN) ge1işijmıek,
ve' ku11ann1ııruteşvik etmek;s'QreUyayınI.- içindeyeralan bilim-
sel ve. teknikbJJgllet1;nerlŞJniin1kolay1a.şt:ırınak; bu verilertn bütun
ülkelere. kurumlara ve' b~lere uıaştıtıJıriasuP.saIlamak;1k1nc1l
bi1gi h1ımetleri.yayni~1erive ultısIaiarası kuruJn)ar arasında bit
iletiŞimagı ku.ımak: sareliyayıt11ar1a ugili olaıiık- bibliyografik ta';
nımlar, iletişim. fonnatlan ve bilgi c:iepJImi.için uluslararası stan-

. dartları.geliştlrmektlr. (Quinebat..ve MenOu ı~': .268)
. .' .

'
.

.ISDS~. Paris'te bulunan uıu~S1..ınrncez ~. üyeö1ke1erin
ulusal ve bölgeSel.merk~ri. tıu'afınd~y6riit(J1nıekte41t.Ulusla-
'nmısı merk~ konum~açısından' ~ iJ,gnenditensorumluluk-
larını."siStenunışlemesi içın gete~stand~ ve kuJf8UarıgellŞ-

-tirmek; ulusal',~ .1>öIgeselmerkezlerin.. kurulmasına yardm;acı
olmak; 'bu merkezlere ISSN ~ blpJ.dantahsisetmekve fJiSt~

me katılan merkezlerin,eleman egttııntne~tkıda, bulunmak." (Gu-
incbatve~nou 19JJO)olarak açık1ayabUiı1z.

'.
-

,.' :

, '.

Ulusal ve bö1gese1rnetkezJer,tngOtevlertıse: "kendı cograf1 alan-
ları içindeyayınlanan 'hersüreti ~'.bir ıSSN kodu vermek;
bunların bibijyografik kayıtlanmh~atnakveulu~ımer:- '
keze göntiennek" (Outnctıat veMeno1.l1990:268l Ur."

'
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Görüldiigilgibi. ı~N.1;)~y;ük bfr'_emuı~asıcbr. Bu sfste- ,

min tş1~bilmesi ve gehŞe.esi iÇin'gereksi1J,",4u~1aİı bir un-
surdur. JSDS'1n ISSN g1bi da1ıa p~çok.>J)arça$1bl\lu~adır.

,ISDS'in en f)i1yQkh~eftevtenseıbır~reu.yayınJarveri tabam '
kumulk ve ge1fştinnekttr.ISSN ~uni1>~olacak ~ir unsur,

.
dur. ISDS. bti stamı~art ltOdti,zONnlu1tiktan do1ayıge1i$~.

, '

,Birt?Utede ıssN,uygu~~geçtb:ııeSilQsacaşöyle 01makta-,
cbr: Biriillte4ekihükjfuıet1Jiy.e~~u. ISSN uyguJama~
geçmeısteRin1. gerekç~er1Vesi1reJj y~ara il1şk1n ver1ler,~eine-
linde Paı'fs,'tekiISDS ,ıI)erkezıne bıldırtr." tstekuygun'göri11dilgün-
de. o ülkeye bu 'konuda yardunc10bıCakJJ:,e1ir1i~irSilreiÇ1n) bir-
uzman gönderilir. G,ere;kli koşuUar.huırlan4ıktan sonra. illke Sfs-,
teme alıİ1ir;'ISoS ,merk~,'oq1k~k1.ıllanmak .Q~ 'ISSN numa~
ra blokların. tahs~ eder.

"

,
"

Sfste~.kabulecU1en uı~mn yetkUikurumtıyayınevleriyle 1l1ş-
klyegeçerek, herbi{lneku~IŞŞN ,kodıannı tahsis eder.
ISSN uy~sınm b~şıatı~1$ olduıu Q1kelerde, yayınevJerı,
do~dan, Par1$'tekirııer~.baŞVJJrib!hJ1ekttrd.1r. ULUŞa! merkez.
ISSN tahsısıncıeya~1f:~Ç~ifJi ~~ertJ1i.özeUUdebPYilk-
lilgilnildikkate alır.

' :
'

"

Burada ü~de dın:uirna$ı.geJ:'e1tenöriem11birno1dadaşUdur; ,

D8ııa ônce"beUrt11dıgi.gibi'ISSN. a~a. JSI>,SdecJllimtz sistemin
parçasıdır. Ulusal nıel'k,ez. SlStenıe,dahil' oldugunda blrtaknn yii-
kümliüilkler altına, da giimektedir; . Diger bir ~eyişle. ulusalıner~

'

kezm teksanım1ulugu' ,ÜUtede~$t\re1tyaymbıra .ISSN~ahs1S- ~-
rnek degu<ilf. J3~ıın .yanl$1I'a "ISSN taJisfsetugs.~yuıaISDS'1n
geUş~~i-f()rtnda bibItyogt~k'~ dıizeİ1ler. Buna ISDSkayclı
denmekted1r.Buka~t Ş<)vetLel~rnanından Qluşrnu$tur. Bu veri
elema~annınb8il~ZOrunlu.b~l~seçm~U>. bazıları ise her 18-
,yın içıngeçeı:1ı oltnayanfakat. b41unquguhda belidilmeS1 gereken
vertlerdir." (ISDS 1987 : 5) t$te.lS$N'bu30 verı ~l'euıanı içlnde zo-
runlu o,lanIannd~n. blrutidir. I)olayısıyla$fstemln, tşlemeşinde ge-
reklidir. ISSN.aym zaı:IJandaii14unşprd;.ın oluşanISBD(S) nın de
bır parçasidır.j'(Ltvİ.ngston}.97~>~~~7)' ISSN-b\1ınılı dışında '1SDS
kaydının 1ldariaJıtaJ,'elemanın<ianb..ısidlr."USPS 1987 :6)

,
'
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~onuç olarak. ISSN'f ulusl~ası, staııd,rt b~ "1wdo1arakgör-

mekten Ote. uluslararasıbazıs1$tellıleıiJt parçası olarak anlamak .

ve kabul eımekdahadogru o1aCakbt~
."

. ,

ISSNbt Kullanım Alan1an
.

. .

Bironceki bmümdeISSN'iJtyapı8UUortayakoyarken ~
ah)nlanndanda.bellioranda ..eaudi;~ be~~kgereklrse:
ISSN: . '._,

, .

_ çeşitli' fonkstyonlan gerçe1d,~fı.n1ek ama,cıJ1e 151)5. IS.BD (5)
gibi uluslararası mtelikt~kisJsteınıer1e.oc'ı.c,

gıbi ulusal" sistem-

lerde;

.
'.' ' ' "

.

_ UluSal bibliyQgraryaıann hazir1an,ınasında;'1_

"

. ... .

... ÇeşitU cogr8f1k.düzeylerde., bib1ijr~ denetlJnjn gerçekleş':
.

lir1lmesinde: . . . .

- :Elektronik yayıncılıkta;

_Otomatik ısınaı-tama ve. sto}t~ntroıiinde:

- Yayınevlerlnin dalıtım.tşlertnde;

-Barcod uygulamasınc;lakuUanı1ab1l1r.
.

_
1

.

ISSN. '''biiyük, oranda ,bUgtsayanpgerela;inim1erwı karşılamak
için geltşt1ı11miŞUt."(Fasana 1915:336), Bu, ~n1e. Ozenooe
otomasyonageçişle blrUkte Onem. ~:la1tQphane1erde ve
yayıncılıkta otornaSyomı geçilen hemen. her~ kullanımı Ya

, y-

gınlaşmsya ~atj~tır.Ancak..'kuııammınm. ,Yaygılılaşmasına '
, lqırşın. ISS1'j'in. .denetinU 1ıen~~i!ti)niiy1e saAlay~dıAı bel1r-

t11nlektedir. '1SSN. başarılı birbıçım.de uygu1aı1masına karşın. ide-
al bir kÔdlaınasiSteriı1. deg!1dır; ,A:n1aInsıi 'sayılarm sırasında ve
ıSSN tahsisinde ~hata1arob.ıuı1dadır... (~1983: 150)

K~şkusuz bu tür. hatalann zanıanla gide~~ yollan J>u1una-
caktır. '

,

2Ql
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TÜRKİYEDE ISSN

Türkiye'de IşSNUygu~ınah~OzgeçilinemişUr.' Ancak.
edind~ pIJgUere gOre 1 bukonudabaz1Jıazuiık]aryapJ1makta-
dır.' " " '

UNESÇO. .ı990yı1uı~ ,KU1tiir~~.i$tedJgi" PJ'OJlerde',
ıwllaninak üıerebfJ'ınıktar.para:~ yapmışti. Kiiltiir Ba-
kanhgı.. bu ,yardımın bu-,b01Qmilnü.'ISSN uyg~ için lwU~-
maya kaI'aryenn1Ş vebukonu~çabşmalarabaşlaıUmştır:Bu
konuyla' görevlendIrUen Kütüphane1erOenel,Mi1dOrlQgü.. ISSN,uy-

, g1,1lamasmagecıne isteJw'. Pati$'teıdI$I)Smerkez1ne bnd1rmiştit.
~SDS. gerekli koşul1antı'gerçeldeştlrl1ttıeSine yaiı:tıtncı olinak ama-
cıyla bıruzpıaIu 1991H~tr~'md~'Tüfkiye~gönderm1şUr.,Ayn-
ca. Kütüpha.neIer Genel Müq\.i:rlügü biinyes1Iıde görevli bireleman
da e~t1mamaçıyıa Parts'eğitnı1ştir~ Daha sonra ~sm1 baŞvuru
yapılmıştı.r. Halen. Kütüphaneler Genel Müdürtügü.ü1keniJZdeya-
yınlanan bütün süren yayın1arm"{Yak1aşık.şOQOJsı.teın' ,1QJnge-
rekli bilgilerini bilgisayar oitanuna\~~dır.Bunun dışuıda

'birtakım tekn1kh~hkıardiıy(1rütiiIi1iektedıt. "

"

DECERLENDİRME

Bir~standart1ar~anı ()~k~Puled11enkt1tüphanecWkte. '.belli
oranda otunnuşbir ulusıafatası &t~~ Q1anISSN hakkında ya-
pı1acak b#' degerlend~deg~ııütıeaJımriasııerektn1Jk n()~:
ISSN'1nkütüphanelerde' ot~nageç1$ qanuısmdabtrgetek-

, s1n1nıolarak, ortaya çıkması: dile!' b1tdeyıŞle~lSSN'in bilg1sayar
'gerekS1n1In1tJ:1n1.JİarŞÜ}1:vab1hrleksttıaeJyıa'" o1uşt~Jp1u$ 'oldugu
gerç~g1d1I'.BunoktabJze. otomasYonlas~1aT" arasıılda. sıkı
bir il1şk1$ sözkonusuolduAıİriııçeŞ1tlf düZeyterde. Ozell1k1e~u- '

sal düzeyde. standart oluşttintıanın otOmaSyoruigeçfş'inOr1koşu-
lu, niteligi göstenıWnı" ortaYa, koyri1aktadır.'tSSN ,uygulınnasmm ,
ulusal ve ulushU"arasıdozeyde,bazıststetnIerın bir parçası oldugu
v~ tekbaşm~ ISSN uygulanıasınageçnıet:!iri bir ülke için anlam

(1) Kütüpha,ne1erGenelMüdürlQIO'~ ~harı Kaygımıile 27.4.1992 tarihinde
yapılan gön)şme

'
,
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=~==~'~Jıllo-ıa
~le bir uyJ-ına~ın;~"~;ye~tiU'knnucf.~,

:f~~:i:~~~
",ydır" ~~" ~~~ı-bQiyu

~~$o;.."~.ı=:~-:
mal} ldşilertngGıi1şıerıni 'ımıel' 'abm ~:6ir. ','tiazıı1«m '1&pıJrn-ı
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i

.
'

~ışı1DJasıge~keıt,b~.~ .~..~uda..ıSSN uygı.tlan~

masıni 'bQlatnıa.,ye 'yilrütin~ne,lSI)s'~ ,daJUloJnıa" v~ s~Q~
SOrumıukı~Il1.ııi"",~",":KOti)phaiielet, ~l'MQdQrlQlfuıe
~YQksaMınt KO~~~8itOJd~. '~' ~'"..ı-..
ve,ISSN uyg).t~AM1t ',~~",,_;r: Q~~ ..i "alke)bu ~
run1ı~uk ~nelc1eU1~J{t\t1)~~oln!Uttur.,Bunun ,pek~

,

, 'çok ge~kçe$lnıevcuttUt: Küt,~Ph@derOencdMndOt1ül0n0n 1da~
rlb1t kunlmo1mMı.biı'~nUd~i1k.aJda.ge.1e~. '

..SONUCYE,ONERt~R
,

01d~'ot~uş ,ve ~~~btistaneJartoı-akkabu1
edilen. ISSNQygu~sına, geÇmek fi1kemiZjçtrı'Onemlivegereldi-

'dir.AnCak.aynntJJaıifJa~~~.~on}(OtH11;t~~~
'

.

dan ge~k1eşttrUeÇe~. ~lrgeç"peıc.çQ1t' sOıunu',b1dlktırg~~
. tır;' O1kenıızdebı. ,1,1yg~'ve "~ ~ geı#11pbinm.y;ıpı1dJgu;u

.
.", ',' ','

" "
'.

',:.,' ,,"",',.,',"
."

'-'
':ye Onko$u~ getçekle~~ ~~~?'..

BOyI~birsonucad~ ' .
. . . ~ .,

alÜlkemiZde tss~'fba,JafJ.'n$:Ve 18D$'e 'gı,nıe kD.n1Jsu1Jgt1i ~-
'

,ler tarafıııdan.yetenn~tartışıtmahvebırgt.çt$pIanıhazırJamnah~
dır. Once1lk1,6nkOşu»:aryarat~.

"

".
'

b)8u '~,ge~ekl~.,'l$DS'e1tatıJmave.bunu'. siiı'~ ,
".

,":>.
",,-'

:,-"
.

:
:',,'

>< ..:-, '..
"'-'."',", ". o':"~ '.-".~'.

'dÜnrt~ $Ot"'Il~ı1Uıu~ MıUıK(it«~'yt;vernrne1id1r..
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