
ASTM International Hakkında 

1898 yılında kurulmuş, 100’den fazla farklı ülkeden 30,000’den fazla üyeye sahip bir standart geliştirme 

kuruluştur. Ana çalışma alanı; üretim teknolojileri alanlarında test ve materyallerde AR-GE ve 

standardizasyonu geliştirme faaliyetleridir. Teknoloji geliştirme çalışmalarında otorite bilgi kaynağıdır. 

ASTM Digital Library – COMPASS 

•    Güvenli ve güvenilir bir platform 

•    Tüm belgelerde tam metin arama imkanı 

•     IP tabanlı kullanım- hiçbir kullanıcı adı ve şifre hatırlanmak zorunda değil 

•     Müşteri desteği 

•     MARC kayıtları 

•     Eş zamanlı sınırsız kullanıcı erişimi 

•     CrossRef aracılığıyla DOI Referans bağlantıları 

ASTM Digital Library – COMPASS 

Kapsama Alanları 

• Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

• Biyomedikal Mühendisliği  

• Kimya Mühendisliği  

• İnşaat Mühendisliği  

• Çevre Mühendisliği  

• Jeoloji Mühendisliği 

•   Sağlık ve Güvenlik Mühendisliği 

•   Endüstri Mühendisliği  

•   Malzeme Bilimi Mühendisliği 

•   Makine Mühendisliği  

•   Nükleer, Güneş, Jeotermal Enerji 

•   Petrol Mühendisliği  



Neden ASTM Digital Library? 
 

ASTM standartlarına teknik kalite ve pazardaki konumu açısından dünya çapında büyük bir güven sağlamıştır. 

ASTM standartları küresel ekonomide imalat, tasarım ve ticaret yönlendirmelerindeki bilgi altyapısında büyük rol 

oynamaktadır.  

ASTM Compass, her zamankinden daha kolay kullanım ve daha etkili arama için  tüm ASTM içeriklerine artı olarak 

ihtiyacınız olan güçlü araçları barındırarak 7/24 erişim sağlar. Bu araçlar şunlardır;  

 Standartlara kolay erişim, 

 Not, resim ve eklenti ekleme araçları 

 Standart değişikliklerini göstermek için renkli vurgulamalar, 

 Bilgi paylaşım fonksiyonları 

 ASTM eğitim modülleri 

 ASTM Digital Library’de binlerce kitap ve çalışmaya erişim 

 Çeviri standartlar  

 Ve çok daha fazlası 

ASTM standartlarına, teknik yayınlara, kitap ve kitap bölümlerine erişim! 
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Standartlar 

 12.500+ aktif standart 

 42,600+ arşivsel standart 

 24,400 “withdrawn” standart 

 9,700 “redline” 

Dergiler 

 123,200+ sayfa - tümü hakemli makale 

E-Kitaplar - El kitapları, Monograflar ve Veri Serileri 

 120+ volüm I 28,000 sayfa I 1965’ten günümüze 

E-kitaplar - Seçilmiş Teknik Yayınlar 

 ASTM Symposia 

 29,000 çalışma - tümü hakemli 

 1,550+ e-kitap I 400,000 sayfa I 1931’den günümüze 

Diğer Temel Bilgiler 

 Eşzamanlı kullanıcı veya indirme kısıtlamaları yok 

 Online kullanım istatistikleri (COUNTER uyumlu) 

 MARC kayıtları ve DOI referans bağlantıları mevcut 


