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2016 yılında SAGE Digital Products

SAGE 50 yıl boyunca, yenilikçi ve yüksek kaliteli araştırma ve öğretim içeriği yayınlayarak akademisyenler, 
pratisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşan küresel bir topluluğun bilgi edinmesine ve eğitim 
almasına yardımcı olmuştur. Günümüzde, yılda 850'nin üzerinde yeni kitap ve 800'ün üzerinde dergi 
yayınlıyor, kütüphane ürünlerimizi sosyal bilimler, işletme, beşeri bilimler ve bilim, teknoloji ve tıp gibi 
birçok konu alanı kapsamında genişletmeye devam ediyoruz.   

2016'daki Yenilikler:
•   SAGE Video—video koleksiyonumuz, sosyal bilimler alanında İşletme ve Yönetim, Psikoloji ve Siyaset 

ve Uluslararası İlişkileri içerecek şekilde genişletiliyor.
•   SAGE Research Methods Video—bu sonbaharda sunulacak olan bu eğitim amaçlı koleksiyon, 

araştırma yöntemleri, istatistik ve evrimi gibi konularda 120+ saatlik anlatım içeriyor.
•   SAGE Business Cases—kütüphane ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilmiş ilk dijital vaka 

koleksiyonu—kütüphaneciler, öğrenciler ve fakülte için müfredatı destekleyecek 1.000'in üzerinde vaka 
içeriyor

İrtibatı koparmayın! @SAGElibrarynews

Daha fazla bilgi edinin!
Bu katalogda listelenen ürünlerin eksiksiz bir 
listesini edinmek veya SAGE'nin dijital ürünleri ile 
ilgili sorularınızı iletmek için lütfen bölgesel satış 
temsilciniz ile irtibata geçin.

 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 
journalsales@sagepub.co.uk
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: 
librarysales@sagepub.com
Güney Asya: Mukesh Jain,  
mukesh.jain@sagepub.co.uk
Asya Pasifik: Kütüphane Satış ve Pazarlama,  
apac-librarysales@sagepub.co.uk
Latin Amerika, Güney: Analu Sant’Anna, 
analu.santanna@sagepub.com
Latin Amerika, Kuzey ve Karayipler: Efrén Ricardéz, 
efren.ricardez@sagepub.com

Hemen bugün ÜCRETSİZ 30 
günlük deneme sürümünü 
isteyin ya da sagepub.com/
trial adresini ziyaret edin
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Dergiler
850'den fazla dergi içeren bir portföye sahip olan SAGE, Kriminoloji 
ve Penoloji, Eğitim - Özel, Uluslararası İlişkiler ve İşgücü, Sosyal 
Sorunlar, Sosyal Bilimler ve Disiplinler Arası Sosyoloji ve Kent 
Çalışmaları konularında pazar lideridir (tanınmış dergilerde verilen 
sayılara göre).



4

İçerik 
Uluslararası kapsam • Hakem Onaylı  
Yüksek Kalite • Disiplinler arası dergi içeriği
•  Yüksek etki—SAGE'nin dergi içeriğinin yaklaşık %65'i 

2014 Journal Citation Reports® listesinde yer alır (Thomson 
Reuters, 2015).

•  Bilimsel ve profesyonel—neredeyse 350'nin üzerinde 
dernek ile ortaklık halinde yayınlanan araştırmalar.

•  Disiplinler arası—beşeri bilimler, sosyal bilimler, bilim, 
teknoloji ve tıp gibi birçok disiplini istisnai bir şekilde kapsar.

Keşfedilebilirlik 
Tutarlı dergi dizinleme • Yüksek görünürlük
•  Keşif hizmetleri—tüm SAGE dergileri, Summon (ProQuest), 

World Cat Discovery (OCLC), Primo Central (Ex Libris) ve 
EDS (EBSCO) indekslenmiştir.

•  E-Kaynak yönetim hizmetleri (ERM)—KBART (Bilgi Tabanı 
ve İlgili Araçlar) ile uyumlu olarak tüm büyük ERM'lere 
haftalık bültenler.

•  Konu veri tabanları—çoğu SAGE dergisi, aynı zamanda 
PubMed ve Scopus gibi disipline özgü veri tabanları ve keşif 
araçlarına da dahil edilmiştir.

Erişim 
Ödüllü • Mobil teslimat
•  Mobil erişim—tüm dergi siteleri, mobil erişime uygun 

biçimde sunulur, mobil sertifikalar sayesinde kampüs 
dışında erişim de sunulur.

•  Mezun erişimi—kütüphane aboneliği veya satın alımı ile 
kayıtlı mezunlar SAGE Journals'a ekstra ücret ödemeden 
erişebilir.

•  Ücretsiz dergiler arası referans bağlantısı—HighWire 
Press'in barındırdığı dergilerde alıntı verilen referansların 
tam metnine ÜCRETSİZ erişim.

Destek 
Etkileşimli • Müşteri odaklı
•  Müşteri desteği—sorular, SAGE ürünü yenilemeleri ve 

kurumsal hesaplarınız ile ilgili tüm sorularınız hakkında özel 
hesap temsilci Ekibi ilgilenecektir.

•  Eğitim—kütüphaneler ve son kullanıcılar için özellikleri ve 
işlevselliği vurgulayan kullanıcı kılavuzları, videolar ve canlı 
çevrimiçi eğitim oturumları.

•  Kullanımı destekleyen araçlar—çevrimiçi başlık reklamları, 
arama penceresi öğeleri ve posterler.

*Veriler 2014 Journal Citation Reports®'tan (Thomson Reuters, 2015) alınmıştır

Choice Magazine Outstanding Academic Title online.sagepub.com
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*Veriler 2014 Journal Citation Reports®'tan (Thomson Reuters, 2015) alınmıştır

Journal of Endovascular Therapy 
Etki Faktörü*: 3,353

Sıralama: 19/60, Periferik 
Vasküler Hastalıklar

Çevre ve Planlama A 
Etki Faktörü*: 1,604

Sıralama: 19/76, Coğrafya
Uluslararası İmmünopatoloji 

ve Farmakoloji Dergisi
Etki Faktörü*: 1,617

Sıralama: 49/75, Patoloji

OMEGA – Ölüm ve 
Ölme Konulu Dergi
Etki Faktörü*: 0,414

Sıralama: 109/129, Psikoloji, 
Çok Disiplinli | 37/38, Sosyal 

Bilimler, Biyomedikal

2016 yılı için SAGE Premier'in yeni başlıkları...

SAGE Premier 
Kütüphaneciler ile kütüphaneciler için 
tasarlanmıştır • Bağımsız makaleler için harika 
tasarruflar!
✓   820'nin üzerinde, hakemli dergiye dijital erişim (600.000'in 

üzerinde makale)

✓  Sözleşme süresince SAGE tarafından yayınlanmış aboneliği 
olan içeriğin mülkiyeti

✓  Güncel abonelik korunduğu sürece 1999'a kadar ücretsiz 
erişim (uygun olan durumlarda)

✓  Her yıl pakete kaliteli yeni içerik eklenir

SAGE Premier hakkında daha fazla bilgi için: sagepub.com/sage-premier
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*Mevcut durumda, SAGE SAGE Journals üzerinde tahmini olarak genel eski sayıların %98'ini sunmaktadır

SAGE Deep Backfile Package  
(SAGE Yüksek Kapsamlı Arşiv Paketi) 
Abonelik • İçerik mülkiyeti • Esnek abonelik ve satın alma seçenekleri
✓   520'nin üzerinde, hakemli dergilerin eski sayıları (680.000'in üzerinde makale)

✓  Yükseltme (upgrade) fırsatları ile minimum barındırma ücreti karşılığında içerik mülkiyeti

✓  1998'in son sayısından 1. cilt 1. sayıya kadar kapsam* (SAGE Premier abonelik ile 1999'dan bugüne kadar içerik)

Daha fazla teşviğe mi ihtiyacınız var?
✓  Fiziksel kitaplığınıza basılı koleksiyon bulundurma maliyetinden ve raf alanından tasarruf edin

Sağlık Hizmetleri Araştırma ve İncelemesi
İlk Sayı: 1944 

Etki Faktörü*: 2,615

Siyasi Bilimler
İlk Sayı: 1948 

Etki Faktörü*: 0,40

Otoloji, Rinoloji ve Laringoloji, 
Tarihi Olaylar
İlk Sayı: 1897 

Etki Faktörü*: 1,094

Amerikan Politik ve  
Sosyal Bilimler Akademisi  

TARİHİ BELGELERİ
İlk Sayı: 1890 

Etki Faktörü*: 1,606

✓  Esnek arama, göz atma ve uyarı özellikleri ile son kullanıcıların her yerden erişim sağlamalarına olanak tanıyarak zamandan 
tasarruf edin

SAGE Shallow Backfile Package (SAGE Düşük Kapsamlı Arşiv Paketi)
Bu içerik mülkiyeti fırsatı SAGE içeriği koleksiyonunuzu tamamlamanıza olanak verecek şekilde 1999 ve 2009 arasında yayınlanan 
715'nin üzerinde makale sunar.
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Konu Alanına göre Dergiler
SAGE Premier ve SAGE Deep Backfile Package (SAGE Yüksek Kapsamlı Arşiv Paketi) aynı zamanda daha küçük, disipline 
özel paketleri halinde de sunulmaktadır.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Paketi:

S 625 başlığa dijital erişim 
%59'u JCR'de dizinlenmiştir* 

B 416 eski başlığa dijital erişim 

S Abonelik Paketleri:

✓  Abonelik, aboneliğin sürdürüldüğü dönem boyunca 
1999'a kadar ücretsiz erişim ile güncel erişimi de içerir

B Arşiv Paketleri:
✓  1998 yılının 1. sayısının 1. basımına kadar içerik 

mülkiyeti,**(uygun olduğunda)

Sağlık Bilimleri Paketi:

S 237 başlığa dijital erişim 
51'i JCR'de dizinlenmiştir*

B 142 eski başlığa dijital erişim

Klinik Tıp Paketi: 

S 191 başlığa dijital erişim 
%57'si JCR'de dizinlenmiştir*

B 98 eski başlığa dijital erişim

*Alıntı: 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015) 
**Mevcut durumda, SAGE SAGE Journals üzerinde tahmini olarak genel eski sayıların %98'ini sunmaktadır

STM Başlıkları da 2 Alt Paket halinde sunulmaktadır:

Bilim, Teknoloji ve Tıp (STM) Paketi:

S 319 başlığa dijital erişim 
%65'i JCR'de dizinlenmiştir*

B 199 eski başlığa dijital erişim
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Daha özel bir şeylere mi ihtiyacınız var?
SAGE, Hakemli, En Popüler Dergilerin 24 Konu Koleksiyonunu sunar:

*Alıntı: 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

•  Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Tıp
•  İletişim ve Medya Çalışmaları
•  Kriminoloji
•  Eğitim
•  Mühendislik ve Malzeme Bilimi
• IMechE Koleksiyonu 
• Sağlık Uygulamalar ve Hizmetleri
• İnsan Kaynakları
• Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları
• Tıbbi - Yasal
• Ruh Sağlığı
• Nöroloji

•  Hemşirelik ve Kamu Sağlığı
•  Onkoloji
•  Ortopedik ve Spor ile ilgili Tıp Konuları
•  Hafifletici Tıp ve Kronik Bakım
•  Pediyatri
•  Farmakoloji ve Biyomedikal
• Siyasi Bilimler
•  Psikoloji
•  Kraliyet Tıp Cemiyeti
•  Sosyoloji
•  Teoloji ve İncil Çalışmaları
•  Kent Çalışmaları ve Planlama

Başlık listeleri dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgi için: sagepub.com/subjectcollections

İnsan İlişkileri
Etki Faktörü*: 2,398 

Sıralama: 5/95, Sosyal Bilimler, 
Disiplinler arası | 35/185, Yönetim

Amerika Sosyolojik İncelemeleri
Etki Faktörü*: 4,390 

Sıralama: 1/142, Sosyoloji

Beyin Kan Akımı ve Metabolizma Dergisi
Etki Faktörü*: 5,407 

Sıralama: 18/128, Endokrinoloji ve 
Metabolizma | 9/68, Hematoloji | 

33/252, Nörolojik Bilimler

Multipl Skleroz Dergisi
Etki Faktörü*: 4,822 

Sıralama: 22/192, Klinik Nöroloji
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*Alıntı: 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

✓   28 yayına elektronik erişim—27 dergi (3 AE dergisi dahil) ve Handbook 
of Practice Managementı dahil

✓  Birincil araştırmalardan klinik uygulamalara kadar geniş bir kapsama 
sahiptir ve deneysel ilaçlardan damar hastalıklarına kadar birçok konuyu 
kapsar

✓  %50'sinden fazlası 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 
2015) kapsamındadır

Koleksiyon dahilindeki temel başlıklar aşağıdakileri içerir:

The Royal Society of Medicine Dergi Koleksiyonu

Eski sayılar
Bu koleksiyon, 121.000'in üzerinde makale içeren 22 hakemli derginin eski sayılarını içerir. Bu paketin satın alınması veya 
kiralanması, her bir derginin 1998 yılında yayınlanan birinci cildinin birinci sayısından itibaren tüm sayılarına (uygun olduğunda) 
erişim sağlayacaktır.
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IMechE Dergi Koleksiyonu
Makine Mühendisleri Kurumu ile işbirliği içerisinde yayınlanmaktadır

✓  16 kısımlı IMechE Prosedürleri de dahil olmak üzere 18 saygın yayının yanı sıra The Journal of Strain Analysis for Engineering 
Design ve International Journal of Engine Research'e elektronik erişim 

✓  Güç ve Enerjiden Spor, Mühendislik ve Teknolojiye kadar geniş bir aralıkta tüm mühendislik koleksiyonlarının olmazsa olmazıdır

✓  Mühendisler, bilim insanları, tarihçiler, sosyal yorumcular, biyografi yazarları, soy izleme uzmanları ve meraklılar için paha 
biçilemez bir kaynaktır

Eski sayılar: 
IMechE Proceedings Archive 1847–1998 çoğu bugün hala geçerliliğini koruyan dünyanın en etkili mühendislik araştırmalarından 
bazılarını içermektedir. Mühendisler ve sosyal tarih uzmanları için faydalı bir araç olan bu değerli kaynak 26.000'in üzerinde makale 
ve çizim içermektedir.

Bölüm A: Güç ve Enerji Dergisi 
Etki Faktörü*: 0,645  

Sıralama: 93/130, 
Mühendislik, Makine

Bölüm B: Üretim 
Mühendisliği Dergisi 
Etki Faktörü*: 0,954

Sıralama: 28/40, 
Mühendislik, Üretim | 66/130, 

Mühendislik, Makine

Bölüm C: Makine Mühendisliği 
Bilimi Dergisi

Etki Faktörü*: 0,560
Sıralama: 99/130, 

 Mühendislik, Makine

Mühendislik Tasarımı için Şekil 
Değiştirme Analizi Dergisi

Etki Faktörü*: 0,909
Sıralama: 14/33, Malzeme Bilimi, 

Karakterizasyon ve Testler | 71/130, 
Mühendislik, Makine | 94/137, Mekanik
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Kitaplar ve 
Referans
4.700'ün üzerinde yayın ile SAGE Knowledge kapsamlı bir SAGE e-Kitap 
ve e-Referans koleksiyonunu içermektedir (öğrenimamaçlı monograflar, 
referans çalışmalar, el kitapları, seriler, profesyonelgelişim yayınları, vaka 
çalışmaları ve video yayınları), ve öğrenciler, araştırmacılar ve fakülte için 
en iyi sosyal bilimler dijital kütüphanesidir.
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Neden SAGE Knowledge?
SAGE Knowledge, SAGE Research Methods, SAGE Journals 
ve daha fazlasını da içerecek şekilde diğer SAGE içeriğine 
bağlantı sağlayan ve "SAGE Önerilenlerini" içeren tek 
e-Kitap platformudur. 2016 yılında, platform daha kapsamlı 
bir araştırma deneyimi için ilave SAGE Video koleksiyonu 
ve SAGE Business Cases bölümünü de içerecektir! Platform 
kullanıcıların beklediği tüm esneklik ve kolaylığı sağlarken, 
sitemizde kaç kullanıcı olursa olsun, fiziksel dijital haklar 
yönetimi olmadığından tüm yayınlar eşzamanlı olarak 
kullanılabilir.

Yeni Özellikler ve İşlevler 
• 185 kitap başlığı eklendi
• 30 referans başlığı eklendi
•   SAGE Knowledge tamamen yenilenmiş ve 

geliştirilmiş bir platforma taşındı!
 •  Görsel olarak geliştirilmiştir ve tüm cep telefonları 

ve tabletlerle uyumludur
 •  Video içeriği ile ilgili bağlantıları da içeren şekilde 

SAGE Video ile entegre edilmiştir
 •  Geliştirilmiş keşfedilebilirlik
 •  Modern, kullanılabilir tasarım odaklılık

Keşfedilebilirlik ve Destek
•  İçerik başlık ve bölüm düzeyinde tüm büyük arama 

motorlarından bulunabilir
•  MARC Records ve COUNTER 4 raporlarına ulaşılabilir
•  Her başlık ve bölüm adı için DOI'ler kaydedilir ve CrossRef'te 

saklanır
•  Eğitim materyalleri kütüphaneler ve son kullanıcılar için 

özellikleri ve işlevselliği vurgulayan kullanıcı kılavuzları, 
videolar ve canlı çevrimiçi eğitim oturumlarını içerir.

sk.sagepub.com

2015 yılında, SAGE Knowledge aşağıdakileri 
de içeren daha fazla sosyal bilim içeriğine 
sahip yeni, bütünleştirilmiş bir platforma 
taşınmıştır:
• kitaplar
• referans
• video
• işletme vakaları
• navigatör

YENI PLATFORM!
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SAGE Knowledge Kapsamında Sunulan İçerik

580'in üzerinde SAGE Reference ve CQ Press Reference yayını artık SAGE Knowledge platformunda 
yayınlanmakta ve öğrencilerin sosyal ve davranış bilimleri konusunda yapacakları araştırmalar için mükemmel 
bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. 
Bu referans yayınlar hem kapsamlı hem de derin bir şekilde, yetkili, disiplinler arası ve erişilebilir bir yaklaşım 
ile sunulduğundan, dünyanın her köşesinden öğrenciler ve araştırmacılara paha biçilmez kaynaklar sunar.

•  Yetkili—Önemli akademisyenler tarafından yazılmış, 
uluslararası uzmanlar tarafından seçilmiş müfredata uygun 
konular. Fakülte, içeriğimizin sosyal bilimlerde güncel olarak 
en iyi bilgileri içerdiğine güvenebilir.

•  En ilgili içeriğe bağlanır—diğer girdilere bağlantılar ve 
öğrencilerin araştırmalarında bir sonraki adımı atabilmesi için 
önerilen kaynakların bir listesiniiçerir

•  Titiz, yetkili, alıntı yapılabilir ve gezinmesi kolay imzalı girdiler 

SAGE Reference ve CQ Press Reference 
araştırmaları nasıl destekliyor?

• The SAGE Handbook of Digital Journalism

•  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation

•  The SAGE Encyclopedia of Theory

•  The SAGE International Encyclopedia of Travel 
and Tourism

2016'TEKİ YENİLİKLER!

RUSA'ya göre 2015 yılındaki Öne Çıkan Referans Kaynaklar Library Journal'ın 2014 En İyi Referansı
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SAGE Knowledge sosyal bilimler kapsamında 
dünyaca tanınmış yazarlar tarafından dikkatlice 
seçilen 3.600'ün üzerinde yayına ev sahipliği 
yapar. Bu, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi 
tabanına katkıda bulunan akademik ve destekleyici 
yayınlar, ana araştırma ve tartışma alanlarında temel 
niteliğinde kitaplar, erişilebilir öğrenci referansı ve 
eğitim açısından sayısız profesyonel yayın içerir.

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza 
uygun SAGE Knowledge 
Koleksiyonunu seçin!
Eksiksiz Koleksiyon—4.700+ yayın

Eksiksiz e-Kitap Koleksiyonu—3.600+ yayın

Eksiksiz e-Referans Koleksiyonu—580+ yayın

Konuya Özel Koleksiyonlar:
• İşletme ve Yönetim
• Danışmanlık
• Kriminoloji
• Eğitim
• Coğrafya
• Sağlık ve Sosyal Bakım
• Medya ve İletişim
• Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
• Psikoloji
• Sosyoloji

SAGE Navigator temel sosyal bilimler literatür 
değerlendirme aracıdır. SAGE Knowledge bölümünde 
bulunan bu araç, 10 konu alanında neredeyse 300 
konuyu içerir ve bunların her biri uluslararası olarak 
tanınmış akademik kişiler tarafından sunulmaktadır. 

Temel okuma materyalleri alanında uzman kişiler 
tarafından özel olarak seçilir ve bağlama uygun hale 
getirilir ve bu şekilde öğrencilere literatür arama ve 
değerlendirme sürecini hızlandırmak için gerek duyulan 
kaynak oldukları konusunda güven verir. 
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Video
SAGE Video koleksiyonları, SAGE'nin kendi yazarları ve akademik 
ortaklarını da içeren öncü akademisyenler ve pratisyenler ile birlikte, 
sosyal bilimler alanında çığır açan pedagojik ve araştırma odaklı 
videolar sunmak üzere hazırlanır.

Hem içerik hem de görsellik açısından 
anlaşılır, erişilir ve bağlayıcı

– Steve May, North Carolina Üniversitesi
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SAGE Video nedir?
Yüksek eğitim süresince, daha yüksek düzeyde 
akademik araştırmalar ile lisans öğrenim ve 
eğitimi için pedagojik ihtiyaçları desteklemek için 
oluşturulmuş 400+ saatlik video yayını koleksiyonunu 
içeren kolay erişilebilir bir kaynaktır. SAGE Video, 
öğrenciler, fakülte ve araştırmacılar için eksiksiz 
bir disiplin kaynağı kullanmak üzere orijinal olarak 
sunulan veya üretilen materyali bir araya getirir.

SAGE Video ne işe yarar?
Her seviyeden öğrenciyi, sınıf içinde, sınıf hazırlığı olarak, 
ileri düzey okuma için ya da çevrimiçi öğrenim amaçlı olarak 
kullanılabilecek bir dizi video türü ile destekler.
•  Müfredattaki temel konular ile uyumlu hale getirilmiş 

konular hakkında özgün belgeseller
•  Klasik ve yeni yayınlanmış araştırmalar ile ilgili vaka 

çalışmaları
•  Yöntemlerin prat ik uygulamalarını gösteren 

eğitim videoları
•  Önemli konularda öncü uzmanlar ile röportajlar
•  Teoriler ve tekniklerin uygulamalı gösterimleri
•  Gerçek hayatta, profesyonel ortamda pratisyenlerin gözlem 

amaçlı görüntüleri
•  Temel terim ve konseptlere dair kısa tanımlar

Artık SAGE Knowledge üzerin-
deki çevrimiçi kitap ve referans 
içeriğimizde sunulmaktadır!

2016 yılında sunulacaktır
• İşletme ve Yönetim
• Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
• Psikoloji

Ayrıca, SAGE Research Methods platformuna kısa süre 
sonra SAGE Research Methods Video da eklenecektir.

Koleksiyonlarımız
•  Danışmanlık ve Psikoterapi 429 yayın
•  Eğitim 466 yayın
• Medya, İletişim ve Kültürel Çalışmalar: 521 yayın

ARTIK YAYINDA!
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Video programımız, dünyanın dört 
bir köşesinden kütüphanelerde 
görevli güvenilir danışmanlar ile 
ortaklık içerisinde geliştirilmiştir ve 
uluslararası bir editör kurulu tarafından 
denetlenmektedir.

Özellikleri ve Avantajları
•  Kiralama veya daimi satın alım için sunulmuş olan video 

koleksiyonları
•  MARC kayıtları, özetler, ERM beslemeleri ve tam metin keşif 

hizmeti düzenlemesi sunumu
•  Öğrencilere her yerde destek sunabilmek üzere mobil 

kullanıma uygun tasarım
•  Video, kitap ve referans yayınlar kapsamında, daha fazla 

içeriğin okunmasını desteklemek üzere ilgili içerik önerileri
•  Videolar, eğitim yönetim sistemleri ve web sitelerine kolaylıkla 

entegre edilebilir
•  Engelliler için desteği de içeren şekilde her bir video için 

kısayol tuşları, altyazı yerleştirme ve tam yazılı metin
•  Her bir koleksiyondaki videoların çoğunluğu, yeni ve orijinal 

yayınları da içeren şekilde SAGE'e özeldir
•  Tüm videolar global olarak sunulabilmektedir
•  Kitap ve dergi editörlerimizin ve dünyanın dört bir köşesinden 

yazarların katkıları

Sitenin kalitesinden gerçekten 
çok etkilendim

– Scott Buckler, Worcester Üniversitesi
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sagepub.com/trial adresinden 30 günlük deneme talep edin

Lisanslama ortakları
SAGE Video, her bir koleksiyonun kapsamına uygun 
şekilde aşağıdaki ortaklar ile diğerleri tarafından 
dikkatlice seçilmiş ödüllü film ve özgün belgeselleri içerir:

Yeni ve özel SAGE Video 
ürünleri oluşturmak için öncü 
akademisyenler ve pratisyenler ile 
yaptığımız çalışmalara göz atın! 
sagepub.com/video

Birçok önemli bilgi, anlaşılabilir bir biçimde 
açıklanıyor... Video içeriğime harika bir katkı 
sağlanıyor.

– Bill Howe, Connecticut 
Eğitim Departmanı

Etkileyici bir kaynak listesi.
– Emmy van Deurzen, Psikoterapi ve 

Danışmanlık Fakültesi, Londra

Kullanımı oldukça kolay, bu video koleksiyonu 
gerçekten çok etkileyici. Öğretmenler, 
klinisyenler ve araştırmacılar için birçok 
seçenek sunuluyor.

– Ed Donnerstein, Arizona Üniversitesi

Akademisyenler ne düşünüyor?
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Kullanıcı dostu video oynatıcı
Video programı sunumumuzda, kullanım kolaylığı ve 
erişilebilirlik temel niteliğindedir. İşlevsellik, hem sınıf 
içinde hem de dışında öğrenci ve fakültenin ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır ve videolar kolaylıkla öğrenim yönetimi 
sistemleri ve sunumlarına entegre edilebilir.

Özel URL'ye 
sahip bir klip 

oluşturun

HTML5 
oynatıcı

Hızlatılmış ya 
da yavaşlatılmış 

oynatma, alt 
yazı yerleştirme, 
video boyutunu 

değiştirme

Atıf yapın, e-posta 
veya sosyal medya 
üzerinden paylaşın, 
oynatma listesine 

kaydedin veya 
HTML kodunu web 
sayfasına gömülü 

olarak kullanın

Videonun 
farklı bir 

bölümüne 
taşı

Otomatik 
kaydırma, arama 

yapılabilir, 
karşıdan 

indirilebilir 
deşifre metni

Erişilebilirlik 
kısayol tuşları



20

Somut ve 
ayrıntılı meta 

veriler

Kullanıcı 
sayfanın altına 
indikçe video 
küçük resmi 
oynatılmaya 
devam eder

Platformdaki 
ilgili içeriğe 
yönlendiren 
bağlantılar

Kayar araç 
çubuğu

SAGE Research Methods Video sunu kaçırmayın! p24
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Araştırma 
Yöntemleri
SAGE Research Methods, 1.000'in üzerinde kitap, referans çalışma 
ve dergi makalesi, 550'nin üzerinde gerçek araştırma projelerine 
dayalı vaka çalışması, 120'nin üzerinde öğrencilerin pratik yaparak veri 
analizi konusunda uzmanlaşmasını sağlayacak öğretim veri kümesi 
ve kısa süre içinde sunulacak ve araştırma yöntemleri, istatistik ve 
değerlendirmeyi hayata geçirecek olan 120+ saatlik eğitim amaçlı 
videodan oluşan kapsamlı bir yöntem kütüphanesidir. Kaynaklar, 
araştırma becerileri eğitimini her açıdan işlemektedir ve araştırma 
sürecinin her adımında öğrenci ve araştırmacıları destekleyebilmenize 
yardımcı olacaktır. 
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Research Methods nelerdir 
ve neden önemlidir?
Research Methods araştırmaların yürütülmesinde 
kullanılan araçlardır. Araştırma becerilerinin öğrenilmesi, 
yalnızca yüksek lisans çalışmaları yapacak olanlar ya 
da akademik kariyer üretenler için değil, tüm öğrenciler 
için son derece önemlidir; işverenler pazar araştırması 
yapabilen, istatistikleri anlayabilen ve bilgi kaynaklarını 
kritik olarak değerlendirebilen çalışanlar aramaktadır.

SAGE Research Methods ne  
işe yarar?
•  Araştırma yöntemi, istatistik ya da değerlendirme derslerinde 

veya araştırma proje sürecinin her adımında eğitim içeriği 
sunarak öğrencileri destekler

•  Öncü günlüklerde yayın için araştırmaları tasarım, yürütme 
ve yazım aşamalarına yardımcı olacak önemli kaynaklar 
sağlayarak fakülte araştırmalarına destek sunar

•  Öğrenciler ile paylaşılabilecek takviye amaçlı okuma 
listelerinin oluşturulma sürecinde fakülte araştırma 
yöntemlerinin öğretilme sürecine destek sunar

•  Kütüphanecilerin bilgi, araştırma becerileri, literatür 
değerlendirmesi ve yazım atölyeleri konusunda eğitim 
vermesine yardımcı olur

İçerik ve Özellikler
•  SAGE'nin Araştırma Yöntemleri, İstatistik ve Değerlendirme 

konulu 1.000'ün üzerinde yayından oluşan tanınmış kitap, 
dergi ve referans içeriği

•  Yöntemler Haritası yöntem erim ve konseptleri arasındaki 
ilişkileri gösterir.

•  Yöntem Listeleri seçili kitaplar, kitap bölümlerinin okuma 
listeleri, daha sonra incelemek ve meslektaşlarınız ve 
öğrencilerinizle paylaşmak için dergi makaleleri için 
kullanılabilir

•  Alanında uzman kişilerin sunduğu 50'nin üzerinde, kısa, 
öğretici video içerir

SAGE Research Methods 
araştırmacılar ve fakülte için 
harika bir kaynaktır. Hiçbir kü-
tüphanenin kaçırmak isteme-
yeceği bir kaynak!

– Dr Paul Baines, Siyasi Pazarlama 
Profesörü, Cranfield Üniversitesi, 

Birleşik Krallık

En İyi Navigasyon Kaynağı dalında Magnum Opus Altın Ödülü
“Eşsiz” Elektronik ve Web Kaynağı Apex Ödülü
CHOICE tarafından kütüphanelere şiddetle tavsiye edilmektedir
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Gerçek araştırma hikayelerinden 
bilgi edinin
SAGE Research Methods Cases, gerçek araştırma 
projelerinin nasıl yürütüldüğünü anlatan hikayelerdir. 
Koleksiyon, araştırmacıların ağzından, araştırma 
sürecinin zorluk ve başarılarını anlatan 550'nin üzerinde 
vaka çalışması sunar. Bu kaynaklar, araştırmacıların 
neden belirli yöntemleri seçtiğini, araştırmalarındaki 
zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ve koşulların 
önceden bilinmesi halinde neleri farklı yapabileceğini 
anlatır; — bunlar dergi makaleleri veya ders kitaplarında 
yer almayan araştırma gerçekleridir.
Her bir vaka:
•  Hakemlidir
•  Öğrenim hedefleri ve tartışma soruları ile birlikte sunulur
•  Belirli bir yöntemin gösterilmesi için bir öğretim aracı olarak 

kullanılabilir
•  Kendi araştırma projesini hazırlayan öğrencilere ilham olabilir

Pratik yoluyla veri analizi konu-
sunda uzmanlaşın
SAGE Research Methods Datasets, öğrencilerin 
veri analizini kendi kendilerine pratik yaparak 
öğrenebilmelerini sağlayan 120 öğrenim veri kümesi 
ve eğitim kılavuzundan oluşan bir koleksiyondur.  
Bu konuya özel, pratik amaçlı, konu ve türe göre 
düzenlenmiş veri kümeleri, sınıf alıştırmalarında ya 
da sınavlarda kullanılabilecek şekilde iyileştirilmiş 
olduğundan, fakültelere verilerin kaynaklandırılması ve 
arındırılması için harcayacakları saatleri geri kazandırır. 
Veri analizi konusunda araştırmacıların verdiği kararlar 
öğrenciler tarafından bir kara kutu gibi görülebilir—
SAGE Research Methods Datasets'ten alınan gerçek 
verileri kullanarak analiz pratiği yapan öğrenciler, bu 
analitik kararların nasıl verileceğini öğrenerek özgüveni 
yüksek araştırmacılar haline bürünebilir.
•  Nicel veri kümeleri, anket ve deneylerden alınmıştır ve bu 

verilerin SPSS üzerinde analiz edilmesi ile ilgili talimatlarla 
birlikte sunulur

•  Nitel veri kümeleri, akademik araştırma projelerinden 
alınmıştır ve görüşmeler, odak grupları, belgesel kaynakları 
ve daha fazlasına ek olarak analize yaklaşım tarzları 
konusunda da örnekler sunar

Choice Magazine Önde gelen Akademik Başlık
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İçerik ve Özellikler
•  Öğretici parçalar, vaka çalışması videoları, uzman 

röportajları ve daha fazlasını içerir
•  Araştırma becerileri eğitimini her açıdan kapsar ve araştırma 

sürecinin her bir adımında öğrencilere rehberlik eder
•  %60'ı SAGE'e özel olmak üzere 120+ saatlik içerik sunar
•  Öğrenciler diledikleri zaman içeriğe erişebilir, eğitmenler de 

videoları eğitim yönetim sistemlerine dahil edebilir
•  Öğrencilerin kavramlar konusunda eksiksiz bilgi sahibi 

olana kadar tekrar tekrar erişebileceği 15 saatlik bir istatistik  
dersi içerir

Araştırma yöntemleri, istatistik ve 
değerlendirmeyi hayata geçirir
Her kütüphaneci, bir makale veya araştırma projesi 
ile boğuşan çaresiz öğrencilerle karşılaşmıştır. 
Öğrencilerin tercih ettiği öğrenim tarzlarının 
farklılık içerebileceğinin farkındayız ve öğrenciler 
makalelerini tamamlamak için okumaları gereken 
kitap veya makalelerle boğuşurken, metin temelli 
kaynaklar en etkili eğitim araçları olmayabilir. SAGE 
Research Methods Video, öğrencilerinizin araştırma 
becerilerini izleyerek ve dinleyerek öğrenebilmesine 
olanak tanır ve etkileşimli ve katılımı sağlayıcı görsel 
içerik sağlayarak öğrenim ekibinizin araştırma 
yöntemleri ve istatistik derslerini unutulmayacak 
şekilde sunabilmesine yardımcı olur.

sageresearchmethods.com

2016 yılında 
sunulacaktır!

Hemen şimdi 30 günlük 
ücretsiz deneme 
talep etmek için:
sagepub.com/trial
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İşletme
ve Yönetim
SAGE Business & Management işletme öğrencileri, profesörleri, 
araştırmacıları ve kütüphanecilerinin işletme ve yönetim çalışmalarının 
temposuna ayak uydurabilmesini sağlamak için bu kişilerin her geçen 
gün değişen ihtiyaçlarını karşılar. Derin analiz içeren raporlar, indirilebilir 
veriler, vaka çalışmaları ve videoları da içeren birçok farklı biçimde 
sunulan SAGE kaynakları, en yenilikçi araştırmacıları da işletme 
araştırma süreçleri konusunda yönlendiren son derece etkileşim odaklı, 
görsel bir deneyim sunar. SAGE Business & Management, işletme 
konusunda araştırma yapan herkes için ideal yardımcı araç grubudur.
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İşletme ve yönetim ile ilgili temel 
konularda öğrencilere rehberlik eder
SAGE Business Researcher, araştırma yolculuklarının 
başlangıcında, öğrencilere işletme ve yönetim sorunları 
konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunar. Kısa, zamanında 
sunulan ve kolay benimsenebilir kapsam ile diğer akademik 
kaynaklara ve önerilen ilgili içeriğe bağlantılar içeren uçtan 
uca bir görünüm sunar (idari özetten, arka plan özetine, 
mevcut durum değerlendirmesinden, önemli tartışmalara ve 
ufuktaki sorunlara kadar).

SAGE Business Researcher titiz ve dengeli raporlara ek olarak 
aşağıdakileri de sunmaktadır:

•  Bağımsız bir analiz için karşıdan yüklenebilir veriler
• Sorunu her iki açıdan da inceleyen uzman yorumları
•  İlgili temel sorunların konuya derinlik ve boyut katacak şekilde 

kısa açıklamaları
•  Öğrenci araştırmalarını ileri seviyeye 

taşımak için bir kronoloji ve bibliyografiler
Gazete veya dergi makalesinden daha fazlasını sunan ve 
akademik dergiler ile referans çalışmalardan daha güncel 
olan SAGE Business Researcher öğrencilerin ilgi duydukları 
konulara odaklanmasına yardımcı olur.

businessresearcher.sagepub.com

Hemen şimdi 30 günlük 
ücretsiz deneme talep 
etmek için: 
sagepub.com/trial
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Gerçek dünyayı sınıfa getirin
Dünya genelinde neredeyse her kurumda, işletme 
öğrencileri ve fakülteleri vakalardan faydalanır. SAGE 
Business Cases—kütüphane ihtiyaçlarına uygun şekilde 
özelleştirilmiş ilk dijital vaka koleksiyonu—kütüphaneciler, 
öğrenciler ve fakülte için müfredatı destekleyecek 1.000'in 
üzerinde vaka içeriyor SAGE’in dijital kütüphane platformu 
olan SAGE Knowledge üzerinden sunulan bu vakalar, 
SAGE'in dergi, kitap, video ve referans içeriği ile entegre 
edilmiştir ve zengin bir eğitim ortamı ile gelişmiş keşif 
olanağı sunar. Bu koleksiyon, uluslararası olarak işletme 
fakültesi ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
temel üniversite ve vakıf ortaklıklarını da içeren birçok farklı 
kaynaktan alınmış hakemli vakaları bir araya getirir.

Başlangıçta, SAGE Business Cases 1.000 vakadan oluşacaktır 
ve 2018 yılına kadar bu sayı 2.500'e çıkacaktır. Bazı önemli 
özellikleri:
•  Sınıfta kullanım için kısa anlatılardan, alan araştırmalarından 

elde edilmiş uzun vakalara kadar, farklı akademik ihtiyaçlara 
uygun bir dizi vaka türü

•  Kampüs çaplı erişim, öğrenciler ve fakülteye eğitim ve 
araştırmalarda kolay keşif olanakları sağlar

•  Kritik odaklı, güncel ve diğer SAGE işletme ve yönetim içeriğini 
tamamlayıcı

•  Tartışma ve araştırmaları desteklemek üzere geliştirilmiş olan 
çoğu vaka, sınıfta etkili kullanımı sağlamak üzere öğretim 
notları ve tartışma sorularını içerir

YENİ olarak 2016 yılının  
Bahar ayında sunulacaktır!

SAGE, SAGE Business Cases'i sunmak için aşağıdaki 
dünyaca tanınmış kurumlarla ortaklık kurmuştur:
•  Georgetown Üniversitesi, Diplomasi Çalışmaları Kurumu, ABD
•  Pepperdine Üniversitesi, Graziadio İşletme ve Yönetim Fakültesi, 

ABD
•  Kellogg Yönetim Fakültesi, Northwestern Üniversitesi, ABD 
•  İnsan Kaynakları Yönetimi Topluluğu (SHRM), ABD
•  Hindistan Ahmedabad Yönetim Enstitüsü (IIMA), Hindistan
•  Tsinghua Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi, Çin

Örnek Vakalar
•  Pilates Salonu: Zorlu Zamanlarda İspanya'da Girişimcilik
•  Lider Kadınlar: Aile Şirketini Devralacak Kız Çocuklarının 

Karşılaştığı Zorluklar
•  BP Meksika Körfezi Petrol Kaçağı
•  Çad-Kamerun Boru Hattı
•  BMW Grup'un Sürdürülebilir Gelişim Uygulamasında Liderliğe 

Giden Yolculuğu: Mühendislik Tasarımı ve Stratejik Düşünme 
Entegrasyonu

•  Benzersiz Marka Konumlandırması Oluşturmak için 
Tüketicilerin Katılımının Sağlanması

•  Pippin: Apple'ın Başarısız Olan Oyun Konsolu
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SAGE Business Stats, her seviyeden araştırmacının, 
işletme araştırmacıları için son derece detaylı, coğrafi 
olarak konumlandırılmış istatistikler elde edebilmek üzere 
kullanabileceği bir hedeftir. SAGE Stats platformunda sunulan 
site, iş planları oluşturan ve birçok farklı pazar değerlendirmesi 
yürüten öğrenciler ve araştırmacılar için idealdir.

Coğrafi konum ve zamana göre düzenlenen ve sezgisel arayüz 
ile sunulan bu yayınlar aşağıdaki konuları içerir:
•  Ayrıntılı Yaş ve Köken Detayları 
•  Sektöre göre Kazançlar ve İstihdam 
•  Hane Geliri Seviyeleri
•  Yeni ve Kapalı İşletmeler 
•  Patent ve Ticari markalar 
•  Endüstriye Göre Perakende Satışlar 
•  Girişim Sermayesi Finansmanı

İstatistik verilerinin elde edilmesi zorlu bir süreç olarak 
bilinmektedir ancak böyle olması gerekmez. Business Stats 
kullanımı kolay arayüz ile verilerin sağlanması ile süreci 
basitleştirir. Araştırmacılar, ihtiyaç duyduklarını bulmakla 
kalmaz, aynı zamanda bunu sadece birkaç tıklama hareketi ile 
gerçekleştirerek zamandan tasarruf eder. 

Temel Özellikler
•  Kamusal ve özel kaynaklardan 4.000'in üzerinde veri dizisi 

ve 300'ün üzerinde veri noktasına çevrimiçi erişim sağlar
•  Woods & Poole’un geriye dönük ve 2050'ye kadar ileriye 

dönük istatistiklerini de içerir
•  Ülke, ilçe, bölge ve ZIP Kodu düzeylerinde istatistikleri içerir
•  Diğer ölçütlere ek olarak istihdam ve çalışan ücretleri, 

yaş grupları, ırka göre nüfuslar, hane geliri gibi konularda 
öğrencilerin araştırma yapmasını kolaylaştırır

•  Araştırmacıların sunum veya gelişmiş analizler için verileri 
(Excel ve CSV biçimlerinde sunulmaktadır), haritaları ve diğer 
görselleri indirebilmesini sağlar

sagepub.com/sage-business-management

Artık yayında!
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Birincil 
Kaynaklar
Beşeri bilimler ve sosyal bilimler için birincil dijital kaynakları içeren 
ödüllü koleksiyonumuzu keşfedin. Dünyanın dört bir köşesinden öncü 
kütüphaneler ve arşivlerden derlenen bu benzersiz koleksiyonlar, 15. 
yüzyıldan itibaren aile belgeleri, politika, edebiyat ve popüler kültür 
kaynakları içermektedir. 60'ın üzerinde disiplinler arası yayın ile lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri, araştırmacılar ve akademisyenler için heyecan 
verici araştırma ve öğrenim fırsatları sunulmaktadır.
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Video
Görüntülü dersler aşağıdaki konularda birçok uzman görüşü sunar; 
Amerikan Tarihi, 1493–1945, kullanıcılar bir dersi izledikten sonra 
koleksiyonda tartışılan birincil kaynak belgelerini koleksiyonda 
keşfedebilir. Öne çıkan görüntülü dersler aşağıdakileri de içeren 
konuları kapsamaktadır: George Washington, Kurucular ve 
Devrim Mirası. Buna ek olarak, 20. yüzyılın başlarından Victoria 
Dönümü Popüler Kültürü ve 1950–1976 yılları arasında İngiltere 
ve Amerika'da Popüler Kültür ile ilgili nadir film görüntüleri öğretim 
ve öğrenim için harika kaynaklardır.

360-Derecelik Nesne Görüntüleri
Adam Matthew'un 360 derecelik nesne görüntüleme özellikleri 
ile tek bir tıklama işlemiyle tarihi nesneleri her açıdan 
görüntüleyebilirsiniz. Victorian Popular Culture koleksiyonunda 
bulunan bir Kinora veya The First World War” koleksiyonunda 
bulunan Ypres'deki Hooge Crater Müzesi'ndeki bulunan bir sanat 
eseri gibi…  Personal Experiences (Kişisel Tecrüblerr) ve Global 
Commodities'den markalı ürünler.

Eşitleme
Çoğu Adam Matthew koleksiyonunda etkileşimli ve yüksek 
çözünürlüklü haritaları keşfedin: Empire Online koleksiyonunda 
Avustralya sahillerinin ilk taslağı veya Archives Direct 
koleksiyonunda yer alan belirli kıtalarda İngiliz devleti 
dosyalarına kadar birçok yayın. 

amdigital.co.uk adresinden tüm koleksiyonları 
görüntüleyebilir ve ücretsiz deneme talep edebilirsiniz. 

Yeni Koleksiyonlar
•  Archives Direct: Orta Doğu, 1971–1981 Modül 1, 

1971–1974: 
Arap-İsrail Savaşı ve Petrol krizi Modül 2, 
1975–1978: Lübnan İçi Savaşı ve  
Camp David Sözleşmesi 

•  Kolonyal Amerikan Modül 2:  
Devrime Doğru: Anlaşmazlığın Kökeni 
ve Tartışmalar 

•  Kilise Misyoner Derneği (Church Missionary 
Society) Yayınları Modül 2: 
Tıbbi dergiler, Asya misyonları ve 
Tarihi Kayıtlar 

•  18. Yüzyıl Draması: Sansür ve Sahne 
•  Sınır Hayatı: Sınır Bölgeleri ve 

Kolonyal Çarpışmalar 
•  Tiyatro ve Performans: the Folger 

Shakespeare Library Prompt Books 
•  Kitle Turizmi Tarihi 
•  Dünya Fuarları: Global Sergi Tarihi
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