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SAGE, bilginin yayılmasını desteklemek ve küresel bir topluluğun eğitimi için kütüphanelerle 
işbirliği gerçekleştirmektedir. Giderek artan sayıda kütüphane ürünlerimiz arasında arşivler, 
veriler, olay çalışmaları ve videolar yer almaktadır. Kütüphane ürünlerinin üretilmesinin yanı 
sıra kütüphane davranış kalıplarının araştırılmasında, kataloglama için en iyi uygulamalar 
ve üst veri kullanımı ile son kullanıcılara kaynakların sunulması için etkin yöntemlerin 
bulunmasında kütüphaneci topluluğuna katılımda bulunuyoruz. Ürünlerimizin kullanımı ve 
tanıtımında sizi desteklemek üzere araçları web sitemizde sunmaktan memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen sagepub.com/librarian-resource-center adresini ziyaret edin

SAGE Dijital Ürünler 2017

Ücretsiz bir 30 günlük deneme talebinde bulunun ya da sagepub.com/trial adresini ziyaret edin

Apparently
Wikipedia

doesn’t 
count as a 

literature 
review

For help with your research visit

methods.sagepub.com

N16L0372 SRM Student Usage Posters 11x17.indd   1 16/09/2016   15:16

do your 
research 

faster than 
streaming 

cats

N16L0423 SV Student Usage Postcard 4.125 x 5.75.indd   1

27/10/2016   15:25

N16L0388 Stats Student Usage Bookmark 2.5 x 7.indd   2 23/09/2016   11:52

love 
the 
data

#SAGEdatawiz

N16L0388 Stats Student Usage Bookmark 2.5 x 7.indd   1 23/09/2016   11:52



2

İçindekiler
Dergiler sayfa 3

Kitaplar ve Referans sayfa 11 

Video sayfa 15

Research Methods sayfa 21

Business and Management  sayfa 25

Primary Sources  sayfa 29

Bize Ulaşın
Bu katalogda listelenmekte olan herhangi bir ürün için 
tam bir listeye ulaşmak istiyorsanız ya da SAGE’in 
dijital ürünler hakkında herhangi bir sorunuz varsa 
lütfen doğrudan bölgesel satış ekibinizle iletişim kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: 
librarysales@sagepub.com

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: sagepub.
co.uk/contact-your-sales-rep

Güney Asya: 
Mukesh.Jain@sagepub.co.uk

Asya Pasifik: 
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Latin Amerika (Güney) ve Brezilya: 
Bruno.Machado@sagepub.com 

Latin Amerika (Kuzey) ve Karayipler: 
Efren.Ricardez@sagepub.com



3

1.000’ın üzerinde dergiden oluşan bir portföyle SAGE şu alanlarda 
pazar lideri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır (endekslenmiş 
dergi sayısına göre*): Kriminoloji ve Penoloji, Eğitim–Özel, 
Uluslararası İlişkiler ve İstihdam, Sosyal Sorunlar, Sosyal Bilimler–
Disiplinler arası, Sosyoloji ve Kentsel Çalışmalar.

SAGE Journals 



Yeni platform, yeni URL
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İçindekiler
Uluslararası kapsamda • Hakemli • Yüksek kaliteli 
• Disiplinler arası dergi içeriği

• Yüksek etki—SAGE’in dergi içeriğinin yaklaşık %55’i, Journal 
Citation Reports 2016’da listelenmiştir (Kaynak: 2015 Web of 
Science of Data).

• Akademik ve profesyonel—Araştırma, 400’ün üzerinde önemli 
toplulukla işbirliği içinde yayınlanır.

• Disiplinler Arası—İstisnai disiplin kapsamı, beşeri bilimler, 
sosyal bilimler ve bilim, teknoloji ile tıp alanlarını kapsar.

Destek 
Etkileşimli • Müşteri odaklı

• Müşteri desteği—SAGE; sorular, SAGE ürünlerinin yenilenmesi 
ve kurumsal hesabınızla ilgili tüm sorularda size yardımcı olmak 
üzere özel bir hesap temsilcisi ekibi sunar.

• Eğitim—Kullanım kılavuzları, videolar ve canlı çevrimiçi eğitim 
seansları, kütüphaneciler ve son kullanıcılar için özellikleri ve 
işlevsellikleri vurgular.

• Kullanım odaklı araçlar—Dergi platformu çevrimiçi afiş 
reklamlar, arama widget’ları ve posterler içerir.

Keşfedilebilirlik
Tutarlı dergi dizinleme • Yüksek görünürlük

• Keşif hizmetleri—Tüm SAGE dergileri Summon (ProQuest), 
World Cat Discovery (OCLC), Primo Central (Ex Libris) ve 
EDS’de (EBSCO) dizinlenir.

• E-Kaynak yönetimi hizmetleri (ERM)—Haftalık akışlar tüm 
büyük ERM’ler için KBART (Knowledge Bases and Related 
Tools - Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar) ile uyumludur.

• Konu veritabanları—SAGE dergilerinin büyük bir kısmı aynı 
zamanda PubMed, Scopus ve çok daha fazlası gibi disipline 
özel veritabanlarında ve keşif araçlarında da yer alır.

Erişim
Yeni ve gelişmiş çevrimiçi platform

• Duyarlı tasarım—Mobil, tablet ve masaüstü cihazlar arasında 
sorunsuz bir deneyim sağlar.

• Gelişmiş özellikler—Keşfetmek, gezinmek, okumak ve 
paylaşmak için.

• Gelişmiş istatistikler—Araştırmanın etkisini takip etmeye 
yardımcı olur.

• Mezun erişimi—Kütüphaneye abone olarak ya da satın alarak 
kayıt olan mezunlar SAGE Dergilerine herhangi bir ekstra ücret 
ödemeden erişebilir.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Kütüphanecilerle, kütüphaneciler için tasarlanmıştır • Dergilerin bağımsız liste fiyatlarına göre yüksek tasarruflar!

• 900’ün üzerinde hakemli dergiye dijital erişim (745.000’den fazla makale)
• SAGE tarafından yayınlanmış abone olunan içeriğe lisans süresi boyunca içerik sahipliği
• Geçerli bir abonelik olduğu sürece 1999’a kadar ücretsiz erişim
• Pakete yıllık olarak kaliteli yeni içerik eklenir
• Yüksek etkili içerik—Başlıkların %56’sından fazlası endekslidir*

Journal of Law, 
Medicine & Ethics
Etki Faktörü:* 1,613
JCR sıralaması: 31/149 Hukuk

Perceptual and Motor Skills
Etki Faktörü:* 0,618 
JCR sıralaması: 84/85
Psikoloji, Deneysel

Public Health Reports
Etki Faktörü:* 1,737
JCR sıralaması: 77/173
Kamusal, Çevresel ve 
Mesleki Sağlık (SCI)

The Sociological Review
Etki Faktörü:* 1,102
JCR sıralaması: 59/142 Sosyoloji

2017’de SAGE Premier’deki yeni başlıklar

Sagepub.com/sage-premier 
adresinden SAGE Premier hakkında daha fazla bilgi edinin
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SAGE Deep 
Backfile Package 
Abonelik • İçerik sahipliği • Esnek kiralama ve satın alma 
seçenekleri
• 560’ın üzerinde hakemli derginin eski sayılarına dijital erişim 

(760.000’den fazla makale)
• Yükseltme olanaklarıyla içerik sahipliği ve minimal barındırma 

ücreti
• 1998 yılındaki son sayıdan 1. Cilt 1. Sayıya kadar kapsam** 

(1999’dan günümüze olan içeriğe bir SAGE Premier aboneliğiyle 
erişilebilir)

Daha fazla avantaja mı ihtiyacınız var?
• Fiziksel kütüphanenizde dergilerin basılı bir koleksiyonunu 

destekleme maliyetinden ve raf alanından tasarruf edin.
• Esnek arama, göz atma ve uyarı özellikleriyle son kullanıcıların 

her yerden içeriğe erişebilmesini sağlayarak zamandan tasarruf 
edin.

SAGE Shallow 
Backfile Package
Satın alma/sahiplik modeli mevcuttur. 1999 ile 2009 yılları arasında 
755’den fazla dergide yayınlanan 409.000’in üzerinde makale ile 
SAGE koleksiyonunuzu tamamlama olanağı sunmaktadır.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science
Birinci Sayı: 1890
Etki Faktörü:* 1,708

Applied Spectroscopy
Birinci Sayı: 1946
Etki Faktörü:* 1,798

Annals of Otology, 
Rhinology, & Laryngology
Birinci Sayı: 1897
Etki Faktörü:* 1,171

Journal of 
Management
Birinci Sayı: 1975
Etki Faktörü:* 6,051

Medical Care Research 
and Review
Birinci Sayı: 1944
Etki Faktörü:* 2,675

Perspectives in Public Health
Birinci Sayı: 1879
Etki Faktörü:* 0,987

*Veriler Journal Citation Report 2016’dan alınmıştır, Kaynak: 2015 Web of Science Data.
**Şu anda SAGE, SAGE dergilerinin eski sayıların genel olarak beklenen hacminin %98’ini tespit etmiş ve sunmaktadır.
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Konu alanına göre dergiler
SAGE Premier ve SAGE Deep Backfile Paketlerinde yer alan 
dergiler aynı zamanda daha ufak, disipline özel paketlerle de 
sunulmaktadır.

Mevcut paketler
Beşeri ve Sosyal Bilimler Paketi

S 660 dergiye dijital erişim 
JCR’da %55 dizinlenme*

B 437 derginin eski sayılarına dijital erişim

Bilim, Teknoloji ve Tıp (STM) Paketi

S 368 dergiye dijital erişim 
JCR’da %60 dizinlenme*

B 213 derginin eski sayılarına dijital erişim

STM dergileri aynı zamanda iki alt paket ile de sunulmaktadır
Sağlık Bilimleri Paketi

S 299 dergiye dijital erişim 
JCR’da %59 dizinlenme*

B 168 derginin eski sayılarına dijital erişim

Klinik Tıp Paketi

S 213 dergiye dijital erişim 
JCR’da %53 dizinlenme*

B 104 derginin eski sayılarına dijital erişim

S Abonelik Paketleri
Abonelik, güncel içerikle birlikte abonelik devam ettiği 
sürece 1999’a kadar olan içeriğe ücretsiz erişim içerir.

B Eski Sayı Paketleri
1998’den 1.cilt 1. Sayıya kadar erişimle içerik sahipliği** 
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Daha özel bir şeylere mi ihtiyacınız var?
SAGE, şimdi %83’ünden fazlası endeksli ve 19.000’den fazla makaleden oluşan yeni Research 
Methods Koleksiyonunu da içeren en popüler hakemli dergilerden 25 konu koleksiyonu sunar.

• Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Tıp
• İletişim ve Medya Çalışmaları
• Kriminoloji
• Eğitim
• Mühendislik ve Malzeme Bilimi
• Sağlık Uygulamaları ve Hizmetleri
• İnsan Kaynakları
• IMechE Koleksiyonu 
• Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları
• Tıp Hukuku
• Zihin Sağlığı
• Nöroloji
• Bakıcılık ve Kamu Sağlığı

• Onkoloji
• Ortopedi ve Spor Tıbbı
• Palyatif Tıp ve Kronik Bakım
• Pediatri
• Farmakoloji ve Biyo-medikal
• Politika ve Uluslararası Çalışmalar
• Psikoloji
• Araştırma Yöntemleri
• Royal Society of Medicine
• Sosyoloji
• Teoloji ve İncil Çalışmaları
• Kentsel Çalışmalar ve Planlama

Human Relations
Etki Faktörü:* 2,619
JCR sıralaması: 37/192 Yönetim |  
4/95 Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası

American Sociological Review
Etki Faktörü:* 3,989
JCR sıralaması: 2/142 Sosyoloji

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism
Etki Faktörü:* 4,929
JCR sıralaması: 41/256 Nörolojik 
Bilimler| 
22/133 Endokrinoloji ve Metabolizma| 
14/70 Hematoloji

Statistical Methods in 
Medical Research
Etki Faktörü:* 4,634
JCR sıralaması: 1/123 İstatistik ve 
Olasılık | 
4/88 Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri 
| 1/20 Tıbbi bilişim

Şu adresten başlıklar da dahil olmak üzere daha fazla bilgiye ulaşın: 
sagepub.com/subjectcollections

2017 yılı yenilikleri!
Research Methods (Araştırma 

Yöntemleri) Koleksiyonu

*Veriler Journal Citation Report 2016’dan alınmıştır, Kaynak: 2015 Web of Science Data.
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Royal Society of Medicine 
Dergileri Koleksiyonu
• 28 başlığa (3 AE dergi de dahil olmak üzere 27 dergi ve 

Handbook of Practice Management’a) erişin
• Temel araştırmadan klinik tıbba kadar deneysel tıptan damar 

hastalıklarına kadar çeşitli konuları kapsayan bir kapsama 
sahiptir

• %50’sinden fazlası Journal Citation Reports 2016’dan 
kapsanmaktadır, Kaynak: 2015 Web of Science Data.

Eski Sayılar
Bu koleksiyon, 127.000 makaleden daha fazlasından oluşan 22 
hakemli derginin eski sayısını içerir. Bu paketin satın alınması ya 
da kiralanması ile her derginin 1998 yılından 1. cilt, 1.sayısına 
kadar erişim sağlanır.
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IMechE Journal Collection
Makine Mühendisleri Enstitüsü desteğiyle 
yayınlanmıştır
• Proceedings of IMechE’in 16 bölümünün yanı sıra The Journal 

of Strain Analysis for Engineering Design ve International 
Journal of Engine Research gibi 18 prestijli başlığa erişin 

• Güç ve Enerjiden Spor Mühendisliği ve Teknolojisine kadar tüm 
mühendislik koleksiyonları için temel niteliktedir

• Mühendisler, bilim adamları, tarihçiler, sosyal yorumcular, 
biyografi yazarları, soy izleme uzmanları ya da meraklı kişiler 
için paha biçilemez bir kaynaktır

• Koleksiyonun %94’ünden fazlası endekslidir*

Eski Sayılar
IMechE Proceedings Archive 1847–1998 büyük bir kısmı hala 
geçerli olan dünyanın en etkili mühendislik araştırmalarından 
bazılarını içermektedir. Mühendisler ve sosyal tarihçiler için yararlı 
bir araç olan bu değerli kaynak, 26.000’den fazla makale ve şema 
içerir.

C Bölümü: Journal of Mechanical 
Engineering Science
Etki Faktörü:* 0,730
JCR sıralaması: 96/132 
Mühendislik, Makine

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design
Etki Faktörü:* 1,250
JCR sıralaması: 73/135 Mekanik | 
56/132 Mühendislik, Makine | 
12/33 Malzeme Bilimi, Tanımlama ve Test

Bölüm A: Journal of 
Power and Energy 
Etki Faktörü:* 0,689  
JCR sıralaması: 99/132 
Mühendislik, Makine

Bölüm B: Journal of 
Engineering Manufacture
Etki Faktörü:* 0,978
JCR sıralaması: 79/132 Mühendislik, 
Makine | 33/42 Mühendislik, İmalat

*Veriler Journal Citation Report 2016’dan alınmıştır, Kaynak: 2015 Web of Science Data.
**Şu anda SAGE, SAGE dergilerinin eski sayıların genel olarak beklenen hacminin %98’ini tespit etmiş ve sunmaktadır.
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SAGE Knowledge, yaklaşık 5.000 eseri barındırarak, bilimsel 
başlıklar, monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler ve 
mesleki gelişim başlıkları ile iş vakası çalışmaları ve video akışını 
içeren prestijli kitap ve referans içeriğine ev sahipliği yapıyor. 
Öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için en iyi sosyal 
bilimler dijital kütüphanesidir. 
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge, SAGE Research Methods, SAGE Journals, 
SAGE Business Case ve SAGE Video da dahil olmak üzere tüm 
platformlarımızdaki ilgili içeriğe önerilen bağlantılar sunan “SAGE 
Recommends”in yenilikçi araçlarına sahiptir, böylece kullanıcılar ilk 
elden zengin, bilimsel ve yenilikçi multimedya içreği ve aynı zamanda 
gelişmiş platform ve işlevsellik deneyimi yaşayabilir. 

Gelişmiş Platform
Platform, kullanıcıların beklediği tüm esneklik ve kolaylığı, tüm 
başlıkların sınırsız eş zamanlı kullanımı ve fiziksel dijital hak 
yönetimi olmayan içerikleri sunarak platformda ne kadar kullanıcı 
olursa olsun kolay bir kullanım sağlar.

Keşfedilebilirlik ve Destek
• Site sınırsız eş zamanlı kullanıcıyı destekler
• MARC kayıtları ve COUNTER raporları mevcuttur
• Her başlık ve bölüm için DOI kaydı yapılır
• Kullanıcılar kişiselleştirilmiş okuma listeleri ve belirli 

aramaları kaydetme olanağına sahiptir

sk.sagepub.com

Yeni özellikler ve işlevsellik 
Kütüphaneciler, öğretim üyeleri ve öğrencilerle işbirliğiyle 
geliştirilen SAGE Knowledge, istenilen bilgiye ulaşmayı 
hızlı ve kolay hale getiren benzersiz özellik ve işlevsellik 
sunar. İşte öğrencilerinizin, öğretim üyelerinizin ve 
kütüphane ekibinizin yapmayı bekleyebileceği şeyler:

• Tüm cep telefonları ve tabletlerle uyumlu görsel 
olarak iyileştirilmiş bir site

• İçerik türü, yayınlanma tarihi ve disiplin alanına göre 
filtrelenmiş arama sonuçları

• Bölüm seviyesinde PDF olarak yazdırma ve indirme 
seçenekleri 

• Kolayca metin boyutunu değiştirme olanağı
• Yaygın olarak kullanılan alıntı yöneticilerine aktarma 

seçeneği
• İlgili SAGE Video ve SAGE Business Cases video ve 

içeriklerini bağlayan bir entegre platform
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SAGE Reference ve CQ Press Reference 
araştırmayı nasıl destekler?
• Güvenilir—Müfredata dayalı konular, alanlarındaki 

uzmanlardan oluşan uluslararası ekipler tarafından seçilir ve kilit 
akademisyenler tarafından yazılır. Öğretim üyeleri, günümüzde 
sosyal bilimlerde yaşanan gelişmeleri en iyi şekilde yansıttığı 
konusunda içeriğimize güvenebilir.

• En ilgili içerik ile bağlantı kurar —İlgili bağlantılar ve tavsiye 
edilen okumalar, okuyucuya araştırması boyunca rehberlik eder.

• İmzalı girişler (signed entries)—Titiz, güvenilir, alıntı yapılabilir 
ve gezinmesi kolaydır.

700’den fazla olmazsa olmaz SAGE Reference ve 
CQ Press Reference başlıkları SAGE Knowledge 
platformunda barındırılarak öğrencilere sosyal 
bilimlerdeki temel konularda araştırmalarına 
başlamaları için ideal bir yer sunar.
Hem geniş hem de derin olan bu referans 
başlıkları güvenilir, disiplinler arası ve 
erişilebilir bir yaklaşımla sunularak dünyanın 
her yerindeki araştırmaların her aşamasında 
rehberlik eder.

2017 yılında aralarında şunların da bulunduğu yaklaşık 250 
yeni kitap ve referans başlıkları: 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication 

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & 

Organizational Psychology

2017 YILI YENİLİKLERİ!

referans

2016 Outstanding Reference Sources, RUSA 2015 Library Journal’s Best Reference



Ayrıca SAGE Knowledge 
ile de sunulur:

SAGE Business Cases (sayfa 31) 
ve SAGE Video (sayfa 15)
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Öne çıkan konu koleksiyonları
Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun SAGE Knowledge 
Collection’ı seçin! Yaklaşık 5000 başlıktan oluşan 
eksiksiz koleksiyondan konuya özel koleksiyonlara kadar 
bütçenize ve araştırma ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde 
disiplinler arası geniş bir içerik yelpazesi sunuyor:

• İşletme ve Yönetim
• Danışmanlık ve 

Psikoterapi
• Kriminoloji ve 

Cezai Adalet
• Eğitim
• Coğrafya, Yer ve 

Çevre Bilimleri

• Sağlık ve Sosyal Bakım
• Medya, İletişim ve Kültürel 

Çalışmalar
• Politika ve Uluslararası 

İlişkiler
• Psikoloji
• Sosyoloji

SAGE Knowledge, sosyal bilimlerdeki popüler 
konular üzerine dünya çapında yazar ve editörler 
tarafından yazılmış dikkatli bir şekilde seçilen 
yaklaşık 4.000 başlığı barındırır. Öğrencilerin 
ve araştırmacıların bilgi tabanına, araştırma ve 
tartışmanın temel alanlarında bulunan temel 
kitaplara, erişilebilir öğrenci referansına ve eğitimde 
sayısız pratik mesleki unvanlara katkıda bulunan 
akademik ve yardımcı başlıkları içerir.

sk.sagepub.com

kitaplar
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SAGE Video akışı koleksiyonları, sosyal bilimlerde en ileri 
pedagojik ve araştırmaya yönelik video sunmak için önde gelen 
akademisyenler ve uygulayıcılar (SAGE'in kendi yazarları ve 
akademik ortakları da dahil olmak üzere) ile ortaklık içinde 
geliştirilmiştir.
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Hem içerik açısından hem de görsel 
olarak—anlaşılır, erişilebilir ve katılımcı.

—Steve May, University of North Carolina

SAGE Video nedir?
SAGE Video, lisans öğrenimi ve eğitiminden yüksek seviye akademik 
araştırmalara kadar pedagojik ihtiyaçları desteklemek üzere yüksek 
öğrenimde kullanılmak amacıyla oluşturulmuş sosyal bilimler 
alanındaki 800 saatin üzerinde video akış koleksiyonunu içeren 
kolay erişilebilir bir kaynaktır. SAGE Video, öğrenciler, öğretim 
üyeleri ve araştırmacılar için eksiksiz bir disiplin kaynağı sağlamak 
üzere orijinal olarak hizmete alınmış ve üretilmiş malzemelerle lisanslı 
videoları bir araya getirir.

SAGE Video ne yapar?
Sınıf içinde, sınıf hazırlığı olarak, daha fazla okuma veya çevrimiçi 
öğrenme yapılandırmasında kullanılabilen çeşitli video türleri 
yardımıyla her seviyedeki öğrencileri destekler.

• Çekirdek müfredat konularıyla uyumlu konularda ufuk açıcı belgeseller
• Klasik ve yeni yayınlanmış araştırmalar üzerine olay çalışmaları
• Yöntemler ve kavramların pratik uygulamalarını ortaya koyan 

eğitimler
• Temel konularda önde gelen uzmanlarla röportajlar
• Teori ve tekniklerin pratik gösterimleri
• Gerçek hayattaki profesyonel yapılandırmada  

uygulamacıların gözlemsel kayıtları
• Temel terim ve kavramların kısa tanımları

Şimdi SAGE Knowledge’deki 
çevrimiçi kitap ve referans 
içeriğimizle birlikte!

Koleksiyonlarımız
Video Koleksiyonu # Videolar # Saat

İşletme ve Yönetim 454 140+

Politika ve Uluslararası İlişkiler 316 130+

Psikoloji 426 130+

Danışmanlık ve Psikoterapi 420 130+

Eğitim 450 120+

Medya, İletişim ve 
Kültürel Çalışmalar 500 120+

Sosyoloji 330 120+

Kriminoloji ve Cezai Adalet 540 110+

2016 APEX Award of Excellence in 
Electronic Media – Multimedia
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Video programımız, dünya 
çapında kütüphanelerden 
gelen güvenilir danışmanlarla 
ortaklaşa geliştirilmiştir ve 
her koleksiyon uluslararası 
bir editör kurulu tarafından 
denetlenmektedir.

Özellikleri ve avantajları:
• Video koleksiyonları kiralanabilir ya da satın alınabilir
• MARC kayıtları, özetler, ERM akışları ve tam metin keşif hizmeti 

dizinlemesinin sunulması
• Hareket halinde öğrencileri desteklemek üzere mobil uyumlu 

tasarım
• Daha fazla okumayı desteklemek için video, kitap ve referans 

başlıkları arasında ilgili içerik önerileri
• Videolar kolayca ders yönetim sistemleri ve web sitelerine 

entegre olur
• Erişilebilirlik ihtiyaçlarını desteklemek üzere her video için 

kısayol tuşları, altyazılar ve tam video metinleri
• Yeni ve orijinal prodüksiyonlar da dahil olmak üzere her 

koleksiyondaki videoların büyük bir kısmı SAGE’e özeldir.
• Tüm videolara küresel olarak erişilebilinir
• Kitap ve dergi editörlerimizle tüm dünyadan yazarların katkıları

Bu videolar sadece çeşitlilik sunmakla 
kalmayıp aynı zamanda izleyicilerin bilgiyi 
özümsemelerini sağlar. 

—American Reference Books Annual
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Lisanslama ortakları
SAGE Video, her koleksiyonun kapsamıyla uyumlu olacak şekilde 
aşağıdaki ortaklarımızdan dikkatli bir şekilde seçilmiş ödüllü filmler 
ve ufuk açıcı belgeselleri içerir:

• BBC
• CPCAB
• INTELECOM Network
• Ideas Roadshow
• Sheffield Hallam University
• Rotherham Metropolitan Borough Council
• Siren Films
• University of South Wales
• Passion River Films

Şu adresten 30 günlük denemenizi talep edin: sagepub.com/trial

Akademisyenler ne düşünüyor?
Çok sayıda bilgi anlaşılabilir bir şekilde açıklanıyor... 
Video kaynaklarıma harika bir eklenti.

—Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Etkileyici bir kaynak listesi.
—Emmy van Deurzen, New School of 

Psychotherapy and Counselling, London

Kullanımı kolay...Video koleksiyonundan 
çok etkilendim. Öğretmenler, doktorlar ve 
araştırmacıların kullanımı için çok sayıda seçenek 
söz konusu.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Yeni ve özel SAGE Video prodüksiyonlarının 
oluşturulmasında önde gelen akademisyen 
ve uygulayıcıların çalışmalarına göz atın! 

sagepub.com/video

Çevrimiçi müfredat geliştirmeyi 
destekleyen kütüphaneler ya 
da çevrimiçi içerik paylaşımı ve 
sınıf desteği ile uğraşan öğretim 
üyeleri, SAGE Video platformunun 
eklenmesinin çok kıymetli olduğunu 
düşünebilir... İçeriklerin gezinmesi, 
araması ve paylaşılmasını çok basit 
hale getiren bir dizi özelliğe sahip 
kullanımı kolay bir platform.

—Library Journal



Kullanıcı dostu video oynatıcı
Video program hizmetimizin merkezinde kullanım kolaylığı ve 
erişilebilirlik yatmaktadır. İşlevsellik, sınıf içindeki ve dışındaki 
öğrenci ve öğretim üyelerinin gereksinimlerini karşılar ve videolar 
öğrenme yönetimi sistemlerine ve sunumlarına kolayca entegre 
edilebilir.

Özgün bir 
URL’ye sahip bir 

klip oluşturun

HTML5 
oynatıcı

Oynatmayı 
hızlandırın ya 
da yavaşlatın, 

altyazılar, 
video boyutunu 

değiştirin

Alıntı yapın, 
e-posta ya da 

sosyal medya ile 
paylaşın, oynatma 
listesine kaydedin 

ya da bir web 
sayfasına HTML 
koduyla yerleştirin

Videonun 
başka bir 
kısmına 

gidin

Otomatik 
kaydırma, 
aranabilir, 
indirilebilir 

video dökümü

Erişilebilirlik 
kısayol tuşları
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Sitenin kalitesi beni 
gerçekten de çok etkiledi.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Özet ve 
ayrıntılı 

metadata

Kullanıcı 
sayfanın altına 

giderken 
küçük video 
görüntüsü 

devam eder

Platformda 
önerilen 

ilişkili içeriğe 
bağlantılar

Gezer araç 
çubuğu
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SAGE Video’yu Kullanma
Bir profesör, sosyal bilimlerde yeni bir ders geliştiriyor 
ve dersi pratik ve ilişkili tutarken öğrencinin öğrenme 
sonuçlarını artırmak istiyor. Şu amaçlarla SAGE Video 
kullanıyor:
• Ders yönetim sistemine belgeselleri 

ekleyerek cazip dersler hazırlamak
• Sınıfta olay çalışma videoları aktararak dersleri 

canlandırmak
• Öğrencilerin araştırma kağıtları ve tezlerini geliştirmek 

için alternatif, güvenilir kaynaklar sunmak

AYRICA: 

SAGE Research Methods Videosu
daha fazla bilgi için bkz. sayfa 24



21

SAGE Research Methods 1000’den fazla kitap, referans çalışma 
ve dergi makaleleri; gerçek araştırma projelerinden 1100 olay 
çalışması; öğrencilerin pratik çalışmalarla veri analizinde 
ustalaşmasını sağlamak üzere 120 eğitim veri seti ve araştırma 
yöntemleri, istatistikler ve değerlendirmeleri hayata geçiren 484 
videodan oluşan kapsamlı bir yöntem kütüphanesidir. Kaynaklar 
araştırma becerisi eğitiminin tüm unsurlarını kapsar ve öğrencilerle 
araştırmacıları araştırma sürecinin her adımında destekler.
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Araştırma yöntemleri nelerdir, 
ve neden önemlidir?
Araştırma yöntemleri, araştırma gerçekleştirmek için kullanılan 
araçlardır. İşverenlerin piyasa araştırması yapabilecek, istatistikleri 
anlayabilen ve kritik bir şekilde bilgi kaynaklarını değerlendirebilen 
mezunlara değer vermeleri nedeniyle araştırma yeteneklerinin 
öğrenilmesi sadece lisans sonrası eğitim almak ya da bir akademik 
kariyer yapmak isteyen öğrenciler için değil tüm öğrenciler için 
giderek daha önemli bir hale gelmektedir.

SAGE Research Methods 
ne yapar?
• Araştırma sürecinin her adımını kapsayan eğitici içerik 

sağlayarak araştırma yöntemleri, istatistik ya da değerlendirme 
kursları alan veya araştırma gerçekleştiren öğrencileri 
destekler

• Önde gelen dergilerde araştırmalarını yayınlamaları için 
araştırmalarını tasarlama, yürütme ve yazmalarına yardımcı 
olmak üzere hayati kaynaklar sunarak öğretim üyesi 
araştırmalarına destek sağlar

• Öğrencilerle paylaşılmak üzere destekleyici okuma listeleri 
oluşturmada araştırma yöntemleri eğitimi veren öğretim 
üyelerine yardımcı olur

• Bilgi okur yazarlığı, araştırma yetenekleri, literatür 
inceleme öğrenmeleri için ve yazma atölye çalışmalarıyla 
kütüphanecilere yardımcı olur

İçerik ve özellikler
• Araştırma yöntemleri, istatistik ve değerlendirme alanında 

1000’in üzerinde SAGE’in tanınmış kitapları, referans 
çalışmaları ve dergi makaleleri içerir

• Yöntem terimleri ve kavramlarının ilişkilerini gösteren Yöntemler 
Haritası

• Okuma listeleri, seçilmiş kitaplar, kitap bölümleri, dergi 
makaleleri, olay çalışmaları, veri setleri veya videoları daha 
sonra incelemek için veya iş arkadaşları veya öğrencilerle 
paylaşmak için kullanılabilir

• YENİ! Proje Planlayıcı, eğitici içerik ve platformdaki materyale 
bağlantılarla araştırma sürecinin her adımında kullanıcılara 
rehberlik eder

• YENİ! Hangi İstatistik Testi, verileri hakkında birkaç çoktan 
seçmeli soruyu yanıtladıktan sonra en iyi istatistiki yöntemi 
seçmelerine yardımcı olur

2017 YILI YENİLİKLERİ!

SAGE Research Methods’u Kullanma
Ders: Lisansüstü tezi

Özgün bir araştırma gerçekleştiren bir öğrenci, yeni proje 
planlayıcı aracıyla adım adım bir rehbere erişebileceği gibi 
aynı zamanda niceliksel, niteliksel ve karışık yöntemler 
hakkında temelden gelişmiş seviyeye kadar bilgilere 
ulaşabilir.
• Araştırmacılara benzer projelere nasıl yaklaşıldığını 

gösteren olaylar
• Videolu eğitimler, belirli yöntemler için giriş seviyesinde bilgi sunar

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation Apex  
Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication 
Choice tarafından kütüphaneler için şiddetle tavsiye edilir
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Pratik eğitim yoluyla veri 
analizinde ustalaşma
SAGE Research Methods Datasets, öğrencilere kendi başlarına 
pratik yaparak veri analizini öğrenme şansı veren 150’de fazla 
eğitim veri setleri ve eğitici rehberlerden oluşan bir koleksiyondur. 
Yöntem ve veri tipine göre dizinlenen konuyla ilgili, katılımcı pratik 
veri setlerinden oluşan bu banka, sınıf çalışmaları ya da sınav 
kağıtlarında kullanılmak üzere optimize edilmiş olup öğretim 
üyelerinin kendi başlarına veriler için kaynak oluşturma ve 
temizleme ile harcanan zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Veri 
analizi yapılırken araştırmacıların kararları öğrenciler için adeta bir 
kapalı kutu gibi görülebilir–SAGE Research Methods Datasets 
kaynaklı gerçek veriler kullanılarak analiz pratiği yapıldığında, 
öğrenciler analitik kararların nasıl yapıldığını görebilir ve böylece 
kendilerine güvenen bir araştırmacı olabilirler.

• Niceliksel veri setleri, anket ve deneylerden alınmış olup 
SPSS’de verilerin analiz edilmesi için yönergelerle birlikte 
sunulur.

• Niteliksel veri setleri akademik araştırma projelerinden 
alınmış olup görüşmeler, odak grupları, belgesel kaynakları 
ve bit-boyutlu örnekler sunmasının yanı sıra analize nasıl 
yaklaşılacağına dair öneriler de sunar.

Gerçek araştırma 
öykülerinden öğrenin
SAGE Research Methods Cases, gerçek araştırma projelerinin 
nasıl yapıldığına dair yazılardır. Koleksiyon, araştırmacıların 
kendileri tarafından yazılan ve bir araştırma yapmanın zorlukları 
ve başarılarını gösteren 1100’den fazla olay çalışması sunar. 
Araştırmacıların kullandıkları yöntemleri neden seçtikleri, 
araştırmalarında karşı karşıya kaldıkları sorunları nasıl aştıkları 
ve elde ettikleri deneyim sonucunda neyi farklı yapabilecekleri 
açıklanır – bunlar dergi makaleleri ve ders kitaplarında olmayan 
araştırma gerçekleridir.

Her olay:
• Hakemlidir
• Eğitim hedefleri ve tartışma sorularıyla sunulur
• Belirli bir yöntemi ortaya koymak üzere 

bir öğretim aracı olarak kullanılır
• Kendi araştırma projesine hazırlanan öğrenciler 

için bir ilham kaynağı görevi görür

Şiddetle tavsiye ederiz.
—Choice Magazine

olaylar veri setleri

Choice Magazine Outstanding Academic Title
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Araştırma yöntemleri, istatistik 
ve değerlendirmeyi hayata geçirir
Her kütüphaneci, bir tez ya da araştırma projesinde zorluk yaşayan 
ümitsiz öğrencilerle karşılaşmıştır. Öğrencilerin tercih ettikleri 
öğrenme tarzlarının geniş bir yelpazede olduğunu ve öğrenciler 
ödevlerini hazırlamak üzere okumaları gereken kitap ya da dergi 
makalelerinin sayısı nedeniyle zorluk yaşadıklarında metin tabanlı 
kaynakların en etkin eğitim araçları olmadığını biliyoruz. SAGE 
Research Methods Video öğrencilerinizin izleyerek ve dinleyerek 
araştırma yeteneklerini öğrenmelerine yardımcı olur ve öğretim 
üyelerinin etkileşimli ve katılımcı görsel içerik sunarak unutulması 
zor araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri sağlamasına yardımcı 
olur.

İçerik ve özellikler
• Eğitimler, olay çalışması videoları, uzman röportajları ve daha 

fazlasını içerir
• Araştırma yeteneği eğitiminin tüm unsurlarını kapsar ve 

öğrencilere araştırma sürecinin her adımında rehberlik eder
• İçeriğin %70’i SAGE’e özel olan 484 video içerir
• Öğrenciler diledikleri zaman içeriğe erişebilir ve eğitmenler 

videoları kendi kurs yönetim sistemlerine ekleyebilir
• Öğrencilerin tekrar tekrar erişerek kavramlarda ustalaşmasını 

sağlayan 15 saatlik istatistik giriş dersi içerir

sageresearchmethods.com

Şu adresten 30 günlük ücretsiz 
denemenizi talep edin:

sagepub.com/trial

SAGE Research Methods, 
araştırmacılar ve öğretim 
üyeleri için mükemmel bir 
kaynaktır. Kendisine saygı 
duyan bütün kütüphanelerin 
sahip olması gerekir!
—Dr. Paul Baines, Professor of Political 

Marketing, Cranfield University, UK

Diğer sekiz SAGE Video koleksiyonumuz 
hakkında daha fazla bilgiye sayfa 16’da 
ulaşabilirsiniz

AYRICA ŞURADA MEVCUT



25

SAGE, en iyi dergi ve kitaplarıyla işletme ve yönetim araştırmalarını 
50 yıldır desteklemektedir. Kaliteli içeriğimiz ve modern, yenilikçi 
kaynaklarımızla tanınırız—ve araştırmacılar ve profesyoneller 
günümüzün dinamik iş ortamında ihtiyaç duydukları araçlar için 
bize güvenir. SAGE Business & Management kariyerinin her 
aşamasındaki araştırmacılar için mutlak kaynak portföyüdür.
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Başarılı işletme 
araştırmasındaki ilk adım
SAGE Business Researcher, araştırmacılara işletme ve 
yönetim alanındaki temel konularda rehberlik eder. Yayımcılığın 
mükemmelliği ve akademik özenin benzersiz birlikteliğiyle bu konu 
tabanlı raporlar, mevcut ticari konularda uçtan uca genel bakış 
sağlar. SAGE Business Researcher öğrencilere sadece bilmeleri 
gereken şeyleri öğretmez—aynı zamanda onlara işletme hakkında 
nasıl düşünmeleri gerektiğini öğreterek gelecekte kariyerlerinde 
gösterecekleri başarı için altyapıyı sunar.

SAGE Business Researcher editörleri küresel işletme trendlerini 
ve müfredat ihtiyaçlarını takip ederek araştırmacıların ihtiyaç 
duydukları içeriğin sunulmasını sağlar. En çok okunan raporlar 
arasında şunlar yer alır:

• The Sharing Economy—Is it really different from traditional business?
• Women in Top Management—Is business open to female leaders?
• Commercial Drones—Can pilotless planes soar over safety, 

privacy, and regulatory barriers?
• The Business of Philanthropy—Can for-profit strategies work 

in the nonprofit world?
Gazete ya da dergi makalelerinden daha derin ve akademik 
dergiler ve referans çalışmalardan daha zamanlı olan SAGE 
Business Researcher, öğrencilerin en çok ilgi duydukları konuları 
araştırmalarına yardımcı olur.

SAGE Business Researcher’ü 
Kullanma
Ders: Girişimcilik
Açıklama: Bir öğrenci grubu kendilerinin seçtiği yeni 
bir girişim için bir işletme planı yazıyor (ve bunun bir 
sonucu olarak aynı sunumu okuldaki bir plan yarışmasında 
kullanıyorlar) Süreç boyunca şu amaçlarla SAGE 
Business Researcher’ü kullanıyorlar:
• En iyi sektörü seçebilmek için bazı sektörlerdeki temel 

konuları zenginleştiriyorlar
• Planlarını seçitikleri piyasada en iyi şekilde 

konumlandırabilmek için temel kültürel, ekonomik ve 
düzenleyici detaylı bilgilere ulaşıyorlar

businessresearcher.sagepub.com

Şu adresten 30 günlük ücretsiz 
denemenizi talep edin:

sagepub.com/trial

Yeni SAGE Business Researcher, lisans, 
lisnasüstü ve girişimci programlarının yanı 
sıra iş dünyası profesyonelleri ve meslek 
yüksek okulu öğrencilerini destekleyen tüm 
koleksiyonlar için faydalı bir ek olacaktır.

—Choice
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Gerçek dünya olayları 
parmaklarınızın ucunda
SAGE Business Cases, kütüphane ihtiyaçlarına uygun şekilde 
düzenlenmiş ilk dijital koleksiyon olup kütüphaneciler, öğretim 
üyeleri ve araştırmacılara tüm dünyadan 1700’ün üzerinde güvenilir 
olay çalışması sunar. SAGE’in dijital kütüphane platformu olan 
SAGE Knowledge ile sunulan bu olaylar, SAGE’in kitap, video ve 
referans içeriğiyle entegre edilmiştir ve zengin bir akademik ortam 
ile geliştirilmiş keşif olanakları sunar.

SAGE Business Cases, 2018 yılına kadar 2500 olaydan oluşan 
düzenlenmiş bir koleksiyon oluşturmak üzere kilit üniversite ve 
birlik ortaklıkları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dikkatli 
bir şekilde seçilmiş olayları bir araya getirir. Önemli özellikler 
arasında şunlar yer alır:

• Olay bazında satın alım gerektirmeyen kampüs kapsamında 
kolay keşif olanağı

• Farklı akademik ihtiyaçlara uygun olay türleri, tarzları ve 
düzeyleri

• Olayların büyük bir kısmı etkin sınıf içi kullanım sağlamak üzere 
öğretim notları ve tartışma soruları içerir

Örnek olaylar
• Ufak Tutku Nesneleri—Apple önde gelen elektronik üreticisi 

ve yaşam tarzı markasıdır. iPhone lansmanı yaptıktan sonra 
Londra mağazasında insanlar bir gün boyunca satın almak 
üzere mağazanın dışında sırada bekler. İyi pazarlama ne kadar 
etkili olabilir?

• 11 Eylül—Etkileri ve Kurumsal Yanıt—Saldırılardan 
anında etkilenen sektörler seyahat ve turizm olmuştur. Bu 
olay çalışması, en çok etkilenen kurumlarda görülen etkiler ve 
kurumsal yanıtlarını ele alır.

• Büyüyen Yöneticiler: Takım Üyeliğinden Takım Liderliğine 
Geçiş—Bu olay, küresel, çok kültürlü kurumda yeni terfi 
eden bir orta düzey yöneticinin iş yerinde onu ve takımının 
bölgesel yöneticisi tarafından beklenenleri gerçekleştirme 
yeteneğini etkileyen bir dizi faktör karşısında yaşadığı zorlukları 
açıklamaktadır.

SAGE Business Cases’i Kullanma
Ders: Sosyal Girişimcilik
Açıklama: Bir öğrencinin sömestr projesi, kurgusal bir 
yeşil işletme girişimi için bir iş teklifi sunumu oluşturmaktır. 
Şu amaçlarla SAGE Business Cases kullanır:
• Gerçek bir yeşil işletmenin nasıl başladığı hakkında 

bilgi edinme
• Kendi iş planını oluşturmak üzere fikirleri toplamak

sk.sagepub.com/cases
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İş Ortakları
SAGE, SAGE Business Cases’i sizlere sunmak üzere 
aşağıdaki dünyaca ünlü kurumlarla iş birliği yapmıştır:

• Yale School of Management, Yale University, ABD
• Kellogg School of Management, Northwestern University, ABD
• The Berkeley-Haas Case Series, University of California, 

Berkeley, Haas School of Business, ABD (2017’de YENİ)
• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, BK
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, ABD 
(2017’de YENİ)

• Tsinghua University School of Economics and Management, Çin
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, ABD
• Wits Business School, University of Witwatersrand, Güney Afrika
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), 

Hindistan
• Society for Human Resource Management (SHRM), ABD
• Graziadio School of Business and Management, Pepperdine 

University, ABD

2017’DE 700 YENİ OLAY!

sagepub.com/sage-business-management
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Beşeri ve sosyal bilimler için ödüllü dijital kaynak koleksiyonunu 
keşfedin. Adam Matthew, benzersiz koleksiyonlarını seçmek, dijital 
hale getirmek ve yayınlamak için önde gelen uluslararası arşivlerle 
yakın bir şekilde çalışmaktadır. Dijital hale getirilen materyaller 
arasında el yazmaları, videolar, resmi kayıtlar, fotoğraflar, gazeteler, 
haritalar, sesler, çizimler ve daha fazlası yer almaktadır. 70’in 
üzerinde disiplinler arası başlık, lisans ve lisansüstü öğrenciler, 
araştırmacılar ve akademisyenler için benzersiz bir araştırma ve 
eğitim fırsatı sunar.
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Temel özellikler
Adam Matthew kaynakları, sınıf katılımı ve öğrenci katılımına 
destek olmak üzere bir dizi özel etkileşim özelliğini içerir.

Veri görselleştirme
Görselleştirme araçları, önde gelen akademisyenler tarafından 
derlenmiş kendi alanlarındaki yıllar süren araştırmalar sonucunda 
elde edilen verilere erişim olanağı sağlar. Küresel enerji üretimi ve 
tüketiminden emtia fiyatları ve veri taşımaya kadar güçlü araçların 
her biri eğitim ve çalışma için sınırsız fırsat sunar.

Harita
Ticaret yolları, küresel imparatorluklar, Londra’nın büyümesi, savaş 
alanları ve daha fazlası modern etkileşimli haritalarla keşfedilebilir.

Etkileşimli rehberler
Belçika’nın siperlerinden göçmen gemisi olan Star of India’nın 
güvertesine kadar sanal olarak yeniden yaratılan bölgeleri keşfedin 
ve sanal keşif araçlarımızla nesneleri kendi yerlerinde görün.

360° nesne görüntüleyici
Ham maddelerin ve nesnelerin “ele alınışının” yakından 
görülmesine olanak tanıyan 360° dönen görüntüleyiciyle tarihi 
eserler hayata geçer. Dünyanın erken dönem fuarlarından 
elde edilen hediyelik eşyalar, Birinci Dünya Savaşından askeri 
ekipmanlar ve sinemanın gelişimini ortaya koyan Viktoryen 
buluşları içerir.

Yeni koleksiyonlar
• Colonial America 

Modül III: The American Revolution

• East India Company 
Modül I: Trade, Governance and Empire, 1600-1947

• Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 
Modül I: Japanese Imperialism and the 
War in the Pacific, 1931-1945

• Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

• Literary Print Culture 
The Stationers’ Company Archive, 1554-1984

• Medical Services and Warfare 
Modül I: 1850-1927

• Migration to New Worlds 
Modül II: The Modern Era

• Race Relations in America 
Surveys and Papers from the Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Socialism on Film: The Cold War and 
International Propaganda 
Modül I: Wars and Revolutions

• Trade Catalogues and the American Home

2017 YENİLİKLERİ

amdigital.co.uk adresinde tüm koleksiyonları görüntüleyin ve ücretsiz bir deneme talep edin
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