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SAGE, aralarında Kriminoloji ve Penoloji, Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, 
Özel Eğitim, Aile Çalışmaları, Coğrafya, Sosyal Psikoloji, Disiplinler 
arası Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, Kadın Çalışmaları kategorilerinde 
en önemli dergilerin de bulunduğu 1.000’i aşkın süreli yayından oluşan 
portföyü ile pazar lideri olmaktan gurur duyar.
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Altmetrics makale düzeyinde veriler
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İçerik
Uluslararası kapsam • Hakemli • Üstün kaliteli

• Yüksek etki faktörü: SAGE’in dergi içeriğinin yaklaşık %56’sı 
2017 Journal Citation Reports®’ta (Clarivate Analytics, 2018) 
yer almıştır

• Akademik ve profesyonel: 400’ü aşkın dernekle iş birliği 
hâlinde araştırmalar yayınlanır

• Disiplinler Arası: Beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin yanı 
sıra bilim, teknoloji ve tıp alanında geniş disiplin çeşitliliği

Destek 
Etkileşimli • Müşteri odaklı

• Müşteri desteği: Sorgular, SAGE ürünlerinin yenilenmesi 
ve kurumsal hesabınıza ilişkin sorularınız için özel Müşteri 
Temsilci Ekibi

• Eğitim: Kullanma kılavuzları, videolar ve canlı çevrimiçi 
eğitim oturumlarında kütüphanecilere ve son kullanıcılara 
özel özellikler ve işlevler yer alır

• Kullanım odaklı araçlar: Çevrimiçi banner reklamları, 
arama widget’ları, posterler ve özel son kullanıcı eğitimi

Keşfedilebilirlik
Düzenli aralıklarla güncellenen indeks • Yüksek görünürlük

• Keşif hizmetleri: Tüm SAGE dergileri, aralarında Summon, 
Serial Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), OCLC Worldshare 
ve EBSCO EDS’nin de bulunduğu temel keşif hizmetlerinde 
indekslenir.

• E-kaynak yönetim hizmetleri (ERM): KBART (Knowledge 
Bases and Related Tools) II standardı ile uyumlu haftalık akış

• Konu veritabanları: SAGE dergilerinin büyük bir kısmı, 
PubMed, Scopus ve daha birçok disipline özel veritabanlarında 
ve keşif araçlarında da yer alır.

Erişim
Birden fazla cihaz • Son teknoloji • Geliştirilmiş deneyim

• Duyarlı tasarım: Sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimi yaşatır
• Geliştirilmiş deneyim: Net PDF indirme seçenekleri 

ve Altmetric.com tarafından sunulan makale verileri
• Kullanım istatistikleri: COUNTER 4 uyumludur ve indirilebilir

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Kütüphanecilerle birlikte kütüphaneciler için hazırlanmıştır • Dergilerin bağımsız liste fiyatları üzerinden büyük indirim!

• 1.000’i aşkın hakemli dergiye dijital erişim
• SAGE tarafından yayınlanan ve abone olunan içeriğin lisans süresi boyunca içerik sahipliği
• Geçerli bir abonelik olduğu sürece 1999’dan itibaren (varsa) ücretsiz erişim
• Pakete her yıl eklenen kaliteli yeni içerik
• Yüksek etki faktörüne sahip içerik; yayınların %54’ünden fazlası indekslidir.*

Journal of Marketing
Etki Faktörü* 7,338

Project Management Journal
Etki Faktörü* 1,957 

Feminist Review
Etki Faktörü* 1,550

HIP International
Etki Faktörü* 1,276

2019’da SAGE Premier’deki yeni yayınlar

SAGE Premier ile ilgili daha fazla bilgi almak için: 
sagepub.com/sage-premier
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SAGE Deep  
Backfile Package
İçerik sahipliği • Esnek kiralama ve satın alma seçenekleri
• 610’ü aşkın hakemli dergi arşivine dijital erişim

• Süresiz sahiplikle birlikte yıllık içerik ekleme olanağı

• 1998’deki son sayıdan 1. cilt 1. sayıya kadar tam metin içeriği.**

Pratik yararları
• Kütüphane binanızda yüzlerce metrelik raf alanından 

tasarruf edin
• Yüzlerce koleksiyondan oluşan basılı güncel dergi arşivi 

tutmanın ekstra maliyetlerinden kaçının
• Esnek arama, göz atma ve uyarı özellikleriyle kullanıcıların 

bulunduğu yere bakılmaksızın son kullanıcı sonuçlarını artırın
• Kariyer araştırmaları için gereken tarihi içerikle mezun 

başarısını destekleyin

SAGE Shallow 
Backfile Package
1999 ile 2009 yılları arasında yayınlanan 800’ü aşkın makalenin 
sunulduğu paketi satın alarak SAGE Journals içeriğinizi 
tamamlayacaksınız.

Progress in Human Geography
Etki Faktörü* 6,885 

European Journal of 
Ophthalmology
İlk Yayın Tarihi: 1991
Etki Faktörü* 1,897

Acupuncture in Medicine
Etki Faktörü* 2,275

American Journal of 
Rhinology & Allergy
İlk Yayın Tarihi: 1987
Etki Faktörü* 1,944

Journal of Information Technology
Etki Faktörü* 4,535

Tumori Journal
İlk Yayın Tarihi: 1947
Etki Faktörü* 1,304

*Kaynak: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**SAGE hâlihazırda geçmiş SAGE Journals sayılarının beklenen genel hacminin %98’ini tespit etmiştir ve sunmaktadır. 1999’dan günümüze kadarki içeriğe SAGE Premier aboneliği ile erişilebilir.
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Konu alanına göre dergiler
SAGE Premier ve SAGE Deep Backfile paketlerinde yer alan 
yayınlar, Sosyal Bilimler, Bilim ve Teknoloji ile Sağlık alanlarına 
göre düzenlenmiş, daha konu odaklı ve disipline özel paketler 
olarak da mevcuttur. 

Mevcut paketler

Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Paketi

FF 729 yayına dijital erişim
JCR’da %55 oranında endekslenme*

BF 465 başlığın geçmiş sayılarına dijital erişim

Bilim, Teknoloji ve Tıp (STM) Paketi

FF 487 yayına dijital erişim
JCR’da %67 oranında endekslenme*

BF 235 başlığın geçmiş sayılarına dijital erişim

STM yayınları, aynı zamanda iki alt paket ile de sunulmaktadır

Sağlık Bilimleri Paketi

FF 396 yayına dijital erişim
JCR’da %52 oranında endekslenme*

BF 186 başlığın geçmiş sayılarına dijital erişim

Klinik Tıp Paketi

FF 276 yayına dijital erişim
JCR’da %49 oranında endekslenme*

BF 119 başlığın geçmiş sayılarına dijital erişim

FF Güncel Sayı Aboneliği
Güncel içerikle birlikte abonelik devam ettiği sürece 
1999’dan itibaren olan içeriğe ücretsiz erişim

BF Arşiv Paketi
1998’den 1. cilt 1. sayıya (varsa) kadar erişim sunan 
içerik sahipliği

Hemen 30 günlük 
ücretsiz deneme 

talep edin:
sagepub.com/trial
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Daha özel bir şeye mi ihtiyacınız var?
SAGE etkili, disipline özgü dergilerden oluşan 27 konu koleksiyonu sunar. 

Araştırmacıların hem güncel hem de arşiv içeriğinde en çok aradıkları hedefe yönelik içerikleri 
sunmak için esnek koleksiyon alımını kullanın.

• Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Tıp
• İletişim ve Medya Çalışmaları
• Yeni! İki Yıllık Üniversiteler
• Kriminoloji
• Eğitim
• Mühendislik ve Malzeme Bilimi
• Sağlık Uygulamaları ve Hizmetleri
• İnsan Kaynakları
• IMechE Koleksiyonu 
• Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları
• Adli Tıp
• Ruh Sağlığı
• Nöroloji
• Hasta Bakımı ve Halk Sağlığı

• Onkoloji
• Ortopedik ve Spor Tıbbı
• Palyatif Tıp ve Kronik Bakım
• Pediyatri
• Farmakoloji ve Biyomedikal
• Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
• Psikoloji
• Yeni! Halk Kütüphaneleri
• Din
• Araştırma Yöntemleri
• Royal Society of Medicine
• Sosyoloji

• Kent Çalışmaları ve Planlaması

Exceptional Children
Etki Faktörü* 3,34 
Sıralama: 1/40 Özel Eğitim

Review of Educational Research
Etki Faktörü* 8,241 
Sıralama: 1/239 Eğitim ve 
Eğitim Araştırmaları

Personality and Social 
Psychology Review
Etki Faktörü* 9,281 
Sıralama: 1/64 Sosyal Psikoloji

European Journals of 
Cardiovascular Nursing
Etki Faktörü* 2,651 
Sıralama: 3/115 Hemşirelik (SSCI)

Yayın listesi dâhil olmak üzere daha fazla bilgi almak için:  
sagepub.com/subjectcollections

*Kaynak: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
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The Royal Society of  
Medicine Journals Collection
• 28 başlığa -27 dergi (3 adet AE dergi de dâhil) ve Handbook of 

Practice Management’a erişim
• Deneysel tıptan venöz hastalıklara kadar çeşitli konuları 

kapsayan temel araştırmadan klinik uygulamaya kadar değişen 
kapsam

• Yayınların %50’den fazlası 2017 Journal Citation Reports®’ta 
(Clarivate Analytics, 2018) yer almaktadır.

Arşiv İçeriği
Bu koleksiyonda 28 hakemli derginin geçmiş sayıları 
bulunmaktadır. Bu paketin satın alınması ya da abonelik yapılması 
ile her derginin 1998 yılından itibaren 1. cilt, 1.sayısına (varsa) 
kadar geriye dönük erişim sağlanır.
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IMechE Journal Collection
Institution of Mechanical Engineers’ın 
katkılarıyla yayınlanmaktadır
• Aralarında 16 bölümlük Proceedings of IMechE’nin yanı sıra 

The Journal of Strain Analysis for Engineering Design ve 
International Journal of Engine Research’ün de bulunduğu 
18 prestijli yayına erişim 

• Power and Energy’den Sports Engineering and Technology’ye 
uzanan kapsamı ile her mühendislik koleksiyonunda bulunması 
gereken bir kaynak

• Mühendisler, bilim insanları, tarihçiler, sosyal yorumcular, 
biyografi yazarları, soy izleme uzmanları ya da meraklısı için 
paha biçilmez bir kaynak

• Koleksiyonun %94’ünden fazlası endekslidir.*

Arşiv İçeriği
IMechE Proceedings Archive 1847–1998’de, büyük bir 
bölümü günümüzde geçerliliğini hâlen koruyan, dünyanın en 
etkili mühendislik araştırmaları yer alır. Hem mühendisler hem 
de sosyal tarihçiler için yararlı bir araç olan bu değerli kaynak, 
26.000’i aşkın makale ve şema içerir.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science
Etki Faktörü* 0,996
Sıralama: 99/128 Makine 
Mühendisliği

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design
Etki Faktörü* 1,320
Sıralama: 19/33 Malzeme Bilimi, 
Tanımlama ve Test | 79/128 Makine 
Mühendisliği | 89/134 Makine

International Journal of 
Engine Research
Etki Faktörü* 2,775 
Sıralama: 14/35 Ulaştırma | 
13/59 Termodinamik | 26/128 
Makine Mühendisliği

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture
Etki Faktörü* 1,445
Sıralama: 34/46 Üretim 
Mühendisliği | 73/128 
Makine Mühendisliği

*Kaynak: 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**SAGE hâlihazırda geçmiş SAGE Journals sayılarının beklenen genel hacminin %98’ini tespit etmiştir ve sunmaktadır.



5.400’ü aşkın eser barındıran SAGE Knowledge, sunduğu bilimsel 
yayınlar, monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler ve 
mesleki gelişim yayınlarının yanı sıra işletme vaka çalışmaları ve video 
akışları ile öğrenciler, araştırmalar ve öğretim üyeleri için vazgeçilmez 
bir sosyal bilimler dijital kütüphanesidir.
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge’da bulunun yenilikçi “SAGE Recommends” 
aracı, aralarında SAGE Research Methods, SAGE Journals, 
SAGE Business Cases, SAGE Video, ve CQ Press Library’nin 
de bulunduğu tüm platformlarımızdaki ilgili içeriğe yönlendiren 
bağlantılar sunarak kullanıcıların ilk elden zengin, bilimsel ve 
yenilikçi multimedya içeriğine erişmesini ve gelişmiş bir platform 
işlevselliği ve keşif deneyimi yaşamalarını sağlar. 

Gelişmiş platform
Platform mobil duyarlı tasarım, tüm yayınların aynı anda sınırsız 
kullanımı ve fiziksel dijital hak yönetimi (DRM) olmaması 
gibi kullanıcıların beklediği tüm esnekliği ve kullanım kolaylığını 
sunarak platformda ne kadar kullanıcı olursa olsun kolay bir 
kullanım sağlar.

Keşfedilebilirlik ve destek
İçerik, başlık ve bölüm düzeyinde temel arama motorlarında 
keşfedilecek niteliktedir. Böylece öğrenciler, araştırmalarına 
nerede başlarlarsa başlasınlar SAGE içeriğini bulabilirler.

• MARC kayıtları ve COUNTER raporları mevcuttur
• Her başlık ve bölüm için bir DOI (dijital nesne tanımlayıcı) 

kaydedilerek CrossRef’te tutulur ve kalıcı URL olarak gösterilir
• Kullanımı destekleyen araçlar: Hem kütüphaneciler hem 

de son kullanıcılar için özellikleri ve işlevselliği vurgulayan 
banner reklamları, arama widget’ları, eğitim videoları, kullanım 
kılavuzları ve özel çevrimiçi eğitim seansları

sk.sagepub.com

Kendi araştırma 
yolculuğunuzu tasarlayın
Kütüphaneciler, öğretim üyeleri ve öğrencilerle iş birliğiyle 
geliştirilen SAGE Knowledge, istenilen bilgiye hızlı ve 
kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayan benzersiz özellik 
ve işlevler sunar. Öğrencileriniz, öğretim üyeleriniz ve 
kütüphane ekibine aşağıdakiler sunulur:

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

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

• Bölüm düzeyinde PDF yazdırma ve indirme 
seçenekleri 

• Metin boyutunu kolaylıkla değiştirme olanağı
• Yaygın kullanılan atıf yönetim yazılımlarına atıf 

aktarma seçeneği
• İlgili SAGE Video ve SAGE Business Cases video 

ve içeriklerini bağlayan bir platform

Hemen 30 günlük ücretsiz 
deneme talep edin: 
sagepub.com/trial
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SAGE Reference ve CQ Press Reference, 
araştırmaları nasıl destekler?
• Güvenilir: Müfredata dayalı konular, alanlarındaki uzmanlardan 

oluşan uluslararası ekipler tarafından seçilir ve yazarları 
önemli akademisyenlerdir. Öğretim üyeleri, içeriğimizin sosyal 
bilimlerde yaşanan güncel gelişmeleri en iyi şekilde yansıttığına 
güvenebilir.

• En ilgili içerik ile bağlantı kurar: İlgili bağlantılar ve 
tavsiye edilen okumalar, araştırma yolculuğunda okuyucuya 
rehberlik eder.

• İmzalı girdiler: Titiz, güvenilir, alıntı yapılabilir ve gezinmesi 
kolaydır

SAGE Knowledge platformunda bulunan 
650’yi aşkın olmazsa olmaz SAGE Reference 
ve CQ Press Reference yayını, öğrencilere 
sosyal bilimler alanındaki temel konularda 
araştırmalarına başlayabilecekleri mükemmel 
bir mecra sunar.

Hem kapsamlı hem ayrıntılı içeriğe sahip 
bu referans eserlerini güvenilir, disiplinler 
arası ve erişilebilir bir yaklaşımla sunularak 
dünyanın neresinde olursa olsun araştırma 
yolculuğuna rehberlik eder.

2019’da aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu 250’yi 
aşkın yeni kitap ve referans eser: 
• The SAGE International Encyclopedia of Music and 

Culture 
• The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy
• The SAGE Encyclopedia of Human Communication 

Sciences and Disorders
• The SAGE Handbook of Sports Economics 
• The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology
• The SAGE Handbook of Autism and Education 

2019’DA YENİ!

2019 Güncel Yayınlar
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Öne çıkan konu koleksiyonları
Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun SAGE Knowledge 
koleksiyonunu seçin! Eksiksiz yayın koleksiyonundan 
konuya özel koleksiyonlara kadar bütçenize ve araştırma 
ihtiyaçlarınıza uygun disiplinler arası geniş bir içerik 
yelpazesi sunuyoruz:

• İşletme ve Yönetim
• Danışmanlık ve 

Psikoterapi
• Kriminoloji ve 

Ceza Hukuku
• Eğitim
• Coğrafya, Dünya ve 

Çevre Bilimleri

• Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler

• Medya, İletişim ve 
Kültürel Çalışmalar

• Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler

• Psikoloji
• Sosyoloji

SAGE Knowledge, sosyal bilimler alanında 
güncel konularda dünya çapındaki yazarlara 
ve editörlere ait, titizlikle seçilmiş 5.400’ü 
aşkın yayın barındırır. Öğrencilerin ve 
araştırmacıların bilgi temellerine, araştırma 
ve tartışmanın ana alanlarındaki temel 
kitaplara, erişilebilir öğrenci referanslarına 
ve eğitim alanında sayısız uygulamalı mesleki 
yayına katkıda bulunan akademik ve yardımcı 
yayınları içerir.

30 günlük ücretsiz deneme talep edin:  
sagepub.com/trial

SAGE Knowledge’dan 
da erişilebilir 

SAGE Business Cases (sayfa 35)  
ve SAGE Video (sayfa 15)



SAGE Video akışı koleksiyonları, sosyal bilimlerde en ileri pedagojik ve 
araştırma odaklı videoları sunmak amacıyla önde gelen akademisyenler 
ve uygulayıcılar (SAGE’in kendi yazarları ve akademik ortakları da dâhil 
olmak üzere) ile iş birliği içinde geliştirilmiştir.
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SAGE Video nedir?
SAGE Video, lisans öğrenimi ve eğitiminden üst düzey akademik 
araştırmalara kadar çeşitli pedagojik ihtiyaçları desteklemek üzere 
yüksek öğrenimde kullanılmak amacıyla oluşturulmuş sosyal 
bilimler alanında 1.400 saati aşkın video akış koleksiyonunu 
içeren kolay erişilebilir bir kaynaktır SAGE Video; öğrenciler, 
öğretim üyeleri ve araştırmacılar için ilgili disiplinde eksiksiz bir 
kaynak sağlamak üzere orijinal olarak hizmete alınmış ve üretilmiş 
malzemelerle lisanslı videoları bir araya getirir.

SAGE Video ne iş yarar?
Ders sırasında ya da derse hazırlık olarak daha fazla okuma 
veya çevrimiçi öğrenme yapılandırmasında kullanılabilen çeşitli 
videolar yardımıyla her seviyedeki öğrenciyi destekler.
• Temel müfredat konularıyla uyumlu ufuk açıcı belgeseller
• Klasik ve yeni yayınlanmış araştırmalar üzerine vaka çalışmaları
• Yöntemler ve kavramları uygulamalı olarak örnekleyen eğitimler
• Temel konularda önde gelen uzmanlarla röportajlar
• Kuram ve tekniklerin uygulamalı gösterimleri
• Uygulamacıların gerçek mesleki ortamda gözlemsel kayıtları
• Temel terim ve kavramların kısa tanımları

Koleksiyonlarımız
Video Koleksiyonu Video Sayısı Saat

İşletme ve Yönetim 487 150+

Danışmanlık ve Psikoterapi 470 140+

Kriminoloji ve Ceza Hukuku 540 110+

Eğitim 548 130+

Medya, İletişim  
ve Kültürel Çalışmalar 560 130+

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 316 130+

Psikoloji 426 130+

Sosyal Hizmet 350 100+

Sosyoloji 330 120+

SAGE Research Methods Video* 484 120+

Data Science, Big Data Analytics, 
& Digital Methods* 400 120+

Uygulamalı Araştırma  
ve Akademi Becerileri* 430 60+

*SAGE Research Methods platformundan erişilebilir.

İyi tasarlanmış arayüz, 
çeşitli esnek, özelleştirilmiş 
tarama ve arama 
seçenekleri sunmaktadır. 

—Choice Magazine

2019’da Yeni!
• SAGE Video Social Work Collection (SAGE Video Sosyal 

Hizmet Koleksiyonu), sosyal hizmet becerileri, uygulamaları, 
nüfus, karşılaşılan zorluklar ve sosyal hizmet görevlisi olmak 
için gerekli becerilere yer veren araştırma videoları göstererek 
mikro, mezzo ve makro düzeylerde farklı ihtiyaçlar üzerinde 
çalışmalarla ilgili bilgi verir ve kuram ve politikaların uygulamaya 
nasıl aktarıldığının daha iyi kavranmasını sağlar.

• Data Science, Big Data Analytics, and Digital Methods, SAGE 
Research Methods platformundaki en yeni video koleksiyonudur. 
Bu koleksiyonda büyük veri araştırmalarında kullanılan veri bilimi 
yöntemleri, karşılaşılan sorunlar ve zorlukların yanı sıra bilişimsel 
sosyal bilim araştırmalarının (sosyal veri bilimi olarak da bilinir) 
örnekleri ve uygulamalarına yer verilir.

• SAGE Video Business & Management Collection’a (SAGE 
Video İşletme ve Yönetim Koleksiyonu) aralarında pazarlama 
stratejisi, sosyal medya, insan kaynakları yönetimi gibi 
konularında yer aldığı ek içerikler

• SAGE Video Media, Communication & Cultural Studies 
Collection’a (SAGE Video, Medya, İletişim ve Kültürel 
Çalışmalar Koleksiyonu) aralarında bireyler arası iletişim, 
topluluk önünde konuşma, medya hukuku gibi konuların 
da yer aldığı ek içerikler
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Video programımız, dünya 
çapında kütüphanelerde görev 
yapan güvenilir danışmanların 
iş birliğiyle geliştirilmiş olup 
her koleksiyon uluslararası 
bir editör kurulu tarafından 
denetlenmektedir.

Özellikleri ve avantajları
• Video koleksiyonlarına yıllık abonelik veya tek seferlik satın alma 

yoluyla erişilebilir
• Programda MARC kayıtları, özetler, ERM akışları ve tam metin 

keşif hizmeti endeksleme sunulur
• Hareket halindeki öğrencileri destekleyen mobil uyumlu tasarım
• Daha fazla okumayı desteklemek için video, kitap ve referans 

eserlerini kapsayan ilgili içerik önerileri
• Videolar, ders yönetim sistemleri ve web sitelerine kolaylıkla 

entegre edilebilir
• Erişilebilirlik ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla her video için 

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

koleksiyondaki videoların büyük bir kısmı SAGE’e özeldir
• Tüm videolara dünyanın her yerinden erişilebilir
• Platform, tüm dünyadaki kitap ve dergi editörlerimizin 

katkılarıyla hazırlanmıştır
• Kampüs dışındaki kullanıcıların da videolara erişebilmesi için 

kurumunuzun proxy önekini otomatik olarak dâhil ederek 
bağlantı paylaşabilirsiniz.

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

—American Reference Books Annual
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Lisans ortakları
SAGE Video, her koleksiyonun kapsamıyla uyumlu olacak 
şekilde, aşağıdaki ortaklarımızın titizlikle seçilmiş ödüllü filmleri 
ve ufuk açıcı belgesellerini içerir:
• The American Marketing 

Association
• Australian Broadcasting 

Channel
• The Australian Institute for 

International Affairs
• BBC
• The Center for New American 

Media
• The Counseling Channel
• Educational Video Group
• Ideas Roadshow

• INTELECOM Network
• Passion River Films
• The Policy Studies 

Organization
• The Psychonomics Society
• Rotherham Metropolitan 

Borough Council
• Sheffield Hallam University
• Shortcuts TV
• Siren Films
• University of South Wales

30 günlük ücretsiz deneme talep edin: sagepub.com/trial

Çevrimiçi müfredat geliştirmeyi 
destekleyen ve çevrimiçi içerik 
paylaşımı ve sınıf desteği 
veren akademisyenlere hizmet 
eden kütüphaneler, içeriklerde 
gezinmeyi, aramayı ve paylaşımı 
basitleştiren çok sayıda özelliğiyle 
kolaylıkla kullanılabilen SAGE 
Video platformunun kaynakları 
arasına eklenmesinden çok 
memnun olacaklar.

—Library Journal

Akademisyenler ne düşünüyor?
Birçok bilgi anlaşılabilir şekilde açıklanıyor. … 
Video kaynaklarıma çok güzel tamamlayıcı oldu.

—Bill Howe, Connecticut
Department of Education

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

Psychotherapy and Counselling, Londra

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

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Yeni ve özel SAGE Video 
prodüksiyonlarımızın 
yaratılmasında önde gelen 
akademik ve uygulayıcı 
ekibimizle yaptığımız 
çalışmalarımızı inceleyin! 

sagepub.com/video



Kullanıcı dostu video oynatıcı
Video program hizmetimizin özünde, kullanım kolaylığı ve 
erişilebilirlik yatmaktadır. Sunduğu işlevler, hem sınıf içinde hem 
sınıf dışında öğrenci ve öğretim üyelerinin gereksinimlerini karşılar 
ve videolar, öğrenme yönetimi sistemlerine ve sunumlarına 
kolaylıkla entegre edilebilir.

Özgün bir URL’ye 
sahip bir klip 

oluşturun

HTML5 
player

Oynatmayı 
hızlandırın veya 

yavaşlatın, 
altyazı ekleyin, 
video boyutunu 

değiştirin

Alıntı yapın, e-posta 
veya sosyal medya 
üzerinden paylaşın, 
oynatma listesine 
kaydedin ya da bir 

web sayfasına HTML 
koduyla yerleştirin

Videonun 
başka bir 

kısmına gidin

Otomatik 
kaydırma; 
aranabilir, 
indirilebilir 

video metni

Erişilebilirlik 
kısayol tuşları
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Sitenin kalitesinden 
çok etkilendim.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Özet ve ayrıntılı 
meta veriler

Kullanıcı sayfayı 
aşağı kaydırırken 

küçük video 
penceresi 

videoyu oynatmayı 
sürdürür

Platformda 
bulunan 
önerilen 

ilgili içeriğe 
bağlantılar

Gezer araç 
çubuğu
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SAGE Video’yu Kullanma
Bir öğretim üyesi, uzak bir topluluk için sosyal bilimler 
alanında yeni bir ders hazırlıyor ve öğrencilerin dikkatini 
derste tutacak, çevrimiçi ortamda gösterilmesi zor 
olan konuları örneklendirecek ve öğrencilere ödev 
kaynaklarıyla destek sunacak materyaller arıyor. 
SAGE Video şu amaçlarla kullanıyor:
• Derse ön hazırlık olarak izlenmek üzere alanında önde 

gelen uzmanların videolarından oluşan bir izleme listesi 
hazırlamak

• Ders yönetim sistemine belgeselleri ekleyerek 
öğrencilerin dikkatini çekecek dersler hazırlamak

• Sosyal medya üzerinden başlıca konferans 
sunumlarından kesitler paylaşmak

AYRICA MEVCUTTUR

SAGE Research Methods Video
Daha fazla bilgi için bkz. 25. sayfa



SAGE Research Methods, 1.000’i aşkın kitap, referans eser ve dergi 
makalesi; gerçek araştırma projelerinden 2.200 vaka çalışması; 
öğrencilerin uygulamalı çalışmalarla veri analizini kavramasını sağlayan 
500 eğitim veri setinin yanı sıra araştırma yöntemleri, istatistikler 
ve değerlendirmeleri hayata geçiren 1.200 videodan oluşan üç 
adet koleksiyonun bulunduğu kapsamlı bir yöntem kütüphanesidir. 
Kaynaklar, araştırma becerisi eğitiminin tüm unsurlarını kapsar ve 
öğrencilerle araştırmacıları, araştırma sürecinin her adımında destekler.
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Öğrenci araştırmaları
• Dersler ve tez ve araştırma projesi çalışmaları yapan öğrenciler 

için vazgeçilmez ek destek
• Öğrencilere projelerinin her adımında destek olmak amacıyla 

yüzlerce metodolojik yaklaşımı kapsayan 220.000’i aşkın 
içerik sayfası

• Kısa ve öz yazar videoları, “Araştırma yöntemleri arasında 
nasıl seçim yapacağım?” ve “‘Etnografi’ terimi ne anlama 
geliyor?” gibi temel soruları yanıtlar

Öğretim üyesi araştırmaları
• Yeni teknik ve yöntemlerin öğrenilmesinde kritik destek 

sağlar
• Öğretim üyesinin en iyi dergilerde yayınlanmasını istediği 

yayını için metodoloji oluşturmasına destek olacak önemli 
kaynaklar sunar

• İleri düzey yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sunar ve “Mini Yeşil 
Kitaplar” olarak da bilinen Quantitative Applications in the 
Social Sciences (QASS) serisi ile “Mini Mavi Kitaplar” olarak 
da bilinen Qualitative Research Methods Series (QRMS), 
serisinin tamamına çevrimiçi erişim sağlar.

Araştırma yöntemlerinin öğretilmesi
• Sınıf çalışmasına ve işletme, iletişim, kriminoloji, eğitim, sağlık 

bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal hizmet ve sosyoloji 
alanlarına yönelik araştırma yöntemleri derslerindeki geleneksel 
ders kitaplarına mükemmel bir tamamlayıcı işlevi görür

• Öğrencilerin kavramlarla kolayca ilişki kurmasına yardımcı olacak 
örnek ödevler sunar

• Araştırma makalesine ve orijinal araştırmanın gerekli olduğu 
tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerine destek sağlar

Kütüphaneciler ve bilgi okuryazarlığı
• Kütüphanecilerin bilgi okuryazarlığı, araştırma 

becerileri, literatür taraması ve metin yazma 
eğitimi vermesine yardımcı olur

• A’dan Z’ye kadar nasıl araştırma yapılacağına 
ilişkin güvenilir açıklamalar içerir

1.000’i aşkın 
tam metin kitap, 
referans kaynağı, 

video ve dergi 
makalesinde tarama 

yapabilirsiniz.

280+ saatlik 
videolarda 
araştırma 
yöntemleri 
canlı canlı 
gösterilir

Yöntemlerin 
gerçek 

durumlarda nasıl 
kullanıldığını 

gösteren yüzlerce 
vaka çalışması

Analitik 
tekniklerin 
kavranması 
için öğretici 
veri setleri 

kullanılabilir

SAGE Research Methods ne işe yarar?

sageresearchmethods.com adresinden araştırma sürecinin her aşamasında destek alın
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İçeriği ve özellikleri
• SAGE’in 1.000'i aşkın araştırma yöntemleri, istatistik ve 

değerlendirme konulu en bilinen kitabı, referans kaynağı 
ve dergi makalesi

• Methods Map (Yöntem Haritası), yöntem terimlerinin 
ve kavramlarının birbiriyle ilişkisini gösterir

• Reading Lists (Okuma Listeleri), seçilen kitapların, kitap 
bölümlerinin, dergi makalelerinin, vaka çalışmalarının, veri 
setlerinin veya videoların daha sonra incelenmek veya çalışma 
arkadaşları ve öğrencilerle paylaşılmak üzere liste hâlinde 
derlenebilmesini sağlar

• Project Planner (Proje Planlayıcı), eğitici içeriği ve 
platformdaki materyallere verdiği bağlantılarla kullanıcılara 
araştırma sürecinin her aşamasında rehberlik sağlar

• Which Stats Test (Hangi İstatistik Testi), verileriyle ilgili birkaç 
çoktan seçmeli soruyu yanıtladıktan sonra kullanıcıların 
uygulayabileceği en iyi istatistiki yöntemi seçmesine 
yardımcı olur.

SAGE Research Methods, sosyal 
bilimlerde dünya lideri akademisyenler 
tarafından hazırlanan 1.000’i aşkın 
kitap, referans kaynağı, dergi 
makalesi ve eğitici video ile akademik 
yayıncıların kitaplarından oluşan, 
geniş bir nitel araştırma yöntemleri 
kitap koleksiyonunu da içeren en iyi 
yöntem arşividir.

Kaynaklarda araştırma sorusu bulma, 
literatür taraması yapma, proje 
planlama, veri toplama ve analiz etme, 
rapor ve tez yazma adımlarını ve 
yüzlerce nicel, nitel ve karma yöntem 
hakkında ayrıntılı bilgi sunar. 

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication
Choice Magazine Outstanding Academic Title 
Modern Library Awards Gold Distinction
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Uygulamalı eğitim ile veri 
analizinde uzmanlaşın
SAGE Research Methods Datasets, öğrencilere kendi başlarına 
pratik yaparak veri analizini öğrenme olanağı tanıyan 500’ü aşkın 
eğitim veri seti ve eğitici rehberden oluşan bir koleksiyondur. 
Yöntem ve veri türüne göre indekslenen konuyla ilgili, öğrencinin 
dikkatini toplayan uygulamalı veri setlerinden oluşan bu banka, 
sınıf çalışmaları veya sınav kâğıtlarında kullanılmak üzere 
optimize edilmiş olup öğretim üyelerinin tek başlarına veri kaynağı 
oluşturmaya ve temizlemeye harcayacağı zamandan tasarruf 
etmelerini sağlar Veri analizi yapılırken araştırmacıların kararları 
öğrenciler için adeta bir kapalı kutu gibi görülebilir. Öğrenciler, 
SAGE Research Methods Datasets’ten alınan gerçek verileri 
kullanılarak analiz pratiği yaparak analitik kararların nasıl alındığını 
görerek kendilerine güvenen araştırmacılar olabilirler.

• Niceliksel veri setleri, anket ve deneylerden alınmış olup 
SPSS veya R’da verilerin analiz edilmesine ilişkin yönergelerle 
birlikte sunulur

• Niteliksel veri setleri akademik araştırma projelerinden alınmış 
olup görüşmeler, odak grupları, belgesel gibi kaynaklardan 
alınmış ufak örnekler sunmasının yanı sıra analize nasıl 
yaklaşılacağına dair öneriler de sunar.

Gerçek araştırma hikâyeleri 
ile öğrenin
SAGE Research Methods Cases, gerçek araştırma 
projelerinin nasıl yapıldığını gösteren hikâyelerdir. Platformda, 
araştırmacıların kendilerinin kaleme aldığı, araştırma yapmanın 
zorluklarını ve sonuçlarını gösteren 2.200'ü aşkın vaka 
çalışması bulunur. Araştırmacılar, seçtikleri yöntemi neden 
tercih ettiklerini, araştırmalarındaki zorlukları nasıl aştıklarını 
ve geriye dönüp baktıklarında neleri değiştirebileceklerini, yani 
dergi makalelerinde ve ders kitaplarında olmayan, araştırmanın 
gerçek yüzünü açıklarlar.

Her vaka
• Hakemlidir
• Öğrenme hedefleri ve tartışma soruları içerir
• Belirli bir yöntemin gösterilmesinde öğretici araç olarak 

kullanılabilir
• Kendi araştırma projelerini hazırlayan öğrenciler için ilham 

kaynağıdır

Şiddetle tavsiye edilir.
—Choice Magazine

Choice Magazine Outstanding Academic Title

2019’da Yeni! 300 yeni 
veri setinden oluşan 

geliştirilmiş koleksiyon
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Araştırma yöntemleri, 
istatistik ve değerlendirmeyi 
hayata geçirir
Her kütüphaneci, araştırma makalesi veya projesinde zorluk 
yaşayan telaşlı öğrencilerle karşılaşmıştır. Öğrencilerin tercih 
ettikleri öğrenme tarzlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını ve 
ödevlerini hazırlamak üzere okumaları gereken kitap veya dergi 
makalelerinin sayısı nedeniyle zorluk yaşadıklarında metin tabanlı 
kaynakların eğitim aracı olarak zaman yetersiz kaldığını biliyoruz. 
SAGE Research Methods Video, öğrencilerinizin izleyerek 
ve dinleyerek araştırma becerileri edinmelerine ve öğretim 
üyelerinin etkileşimli ve öğrencinin dikkatini toplayan görsel 
içerikler sunarak akılda kalıcı araştırma yöntemleri ve istatistik 
dersleri vermesine yardımcı olur.

İçeriği ve özellikleri
• Eğitimler, vaka çalışması videoları, uzman röportajları ve daha 

fazlasını içerir
• Araştırma becerisi 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 ders yönetim sistemlerine ekleyebilir
• Öğrencilerin tekrar tekrar erişerek kavramları iyice kavramasını 

sağlayan 15 saatlik istatistik giriş dersi içerir

Practical Research & 
Academic Skills
SAGE Research Methods platformunda yer alan bu video 
koleksiyonu, araştırmacıların araştırmalarını başarılı bir şekilde 
tamamlayabilmeleri için gerekli olan uygulama becerilerine 
destek sunar. 

İçerdiği temel konu başlıkları
• Araştırma önerisi yazma
• Araştırma projesi planlama ve tasarlama
• Etik onay alma
• Proje yönetimi
• Yayınlanmak üzere metin yazma
• Çalışmayı sunma
• Ağ oluşturma 

Bu video koleksiyonu, araştırma çalışmalarında başarıyla 
yol almaları, mesleki gelişimleri için sorumluluk almaları 
ve kariyerlerinde geliştirmeleri gereken, başkalarına 
aktarabilecekleri becerileri tespit etmeleri konusunda 
araştırmacılara güven verecektir.

Diğer SAGE Video 
koleksiyonlarımızla ilgili daha fazla 
bilgi almak için bkz. sayfa 16

Hemen 30 günlük ücretsiz 
deneme talep edin:
sagepub.com/trial
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Data Science, Big Data 
Analytics, and Digital Methods
En yeni SAGE Research Methods video koleksiyonumuzda, 
büyük veri araştırmalarında kullanılan veri bilimi yöntemleri, 
karşılaşılan sorunlar ve zorlukların yanı sıra bilişimsel sosyal bilim 
araştırmalarının (sosyal veri bilimi olarak da bilinir) örnekleri ve 
uygulamalarına yer verilir. Veri bilimi, sınırları sosyal bilimleri aşan 
çok geniş bir yelpazeye yayılan istatistik teknikleri ve metodolojik 
konuları kapsayan çok geniş bir alandır. 

İçerdiği temel konu başlıkları
• Olasılık modelleri ve yöntemleri
• İstatistik modelleri
• Büyük veri analizi araçları
• Programlama (Python, R)
• Yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme
• Etik, gizlilik ve güvenlik
• Sosyal medya analitiği
• Veri görselleştirme
• Veri madenciliği/metin madenciliği
• Dijital beşeri bilimler

2019’da Yeni!
4 milyonu aşkın kelimelik yeni hizmete sunulan içerikten oluşan 
SAGE Research Methods Foundations, araştırma yöntemleri 
ve araştırma sürecinin her yönünü ele alan, kapsamlı bir referans 
kaynağıdır. Bu platformda, hâlihazırda SAGE Research 
Methods’da yer verilmeyen en ileri araştırma yöntemlerini 
de içeren yöntem ve kavramlar, temel araştırma çalışmaları 
ve önemli araştırmacıların profilleri sunulur.

İçeriği ve özellikleri
• Kullanıcılara içeriğe ilişkin rehberlik edecek dinamik site 

mimarisi
• Girdiler, konuya göre seriler hâlinde gruplanmıştır
• Pioneers (Öncüler), kadınlar ve farklı etnik kökenlere mensup 

olanlar da dâhil olmak üzere zamanında yeterince ilgi 
görmemiş isimlere özel bir vurgu yapılarak sosyal araştırmanın 
şekillendirmesine katkıda bulunmuş önemli bilim insanları 
ve metodolojistlerin biyografileridir

• Yeni hizmete sunulan içerikte, araştırmada önemli isimlerin 
başlıca çalışmaları ve profilleri de dâhil olmak üzere yüzlerce 
yönteme ve araştırma kavramına yer verilir

• What’s Next (Sırada Ne Var) aracı, görüntüledikleri içeriğe 
göre kavramlar arasında doğal bir şekilde ilerleyebilmeleri için 
kullanıcılara rehberlik eder.

sageresearchmethods.com

2019’DA YENİ



SAGE veri ürünleri, her seviyedeki araştırmacıya çalışmalarında güç 
ve kaynak sağlayacak titizlikle incelenmiş ve uyumlaştırılmış veriler, 
harita ve karşılaştırma görsellerinin yanı sıra indirilebilir tablolar sunar.
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Data Planet nedir?
SAGE istatistik veritabanları 
kapsamına alınan Data Planet, 
kütüphanecilere yönelik 
uyumlaştırılmış ve yapılandırılmış 
istatistik verilerinden oluşan en 
büyük veri havuzudur. Bu dinamik 
araç, kullanıcıların milyarlarca veri 
setinden oluşan içeriği kolayca 
taramasını ve aramasını, ilgilenilen 
değişkenleri karşılaştırmasını ve 
tablo, harita, sıralama ve grafik 
şeklinde özelleştirilmiş görünümler 
oluşturmasını sağlar.

Araştırmacılar ve öğrenciler, tarama 
ve arama işlevleriyle gezinerek 
16 konu başlığı kategorisinde 
olağanüstü spesifik göstergeler 
elde edebilir. Data Planet, sosyal 
bilimlerdeki eğilimler üzerine 
çalışmalar yapan herkes için her şeyi 
bir arada sunan bir araç sağlayarak 
birden fazla kaynak kullanımı 
ihtiyacını ortadan kaldırır.

Data Planet’tan çok etkilendik. … Kaliteye, açıklığa ve ayrıntılara 
gösterilen önem açıkça görülebiliyor; ayrıca çevrimiçi 
yardım ve destek sayfaları da kusursuz hazırlanmış.

—The Information Advisor’s Guide to Internet Research data-planet.com
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Data Planet’ı Kullanma
Yüksek lisans öğrencileri

Ekonomi alanında çalışan bir yüksek lisans öğrencisi, 
küresel çapta genel göstergeler bağlamında işletme 
iflaslarına odaklanan bir araştırma projesi yürütüyor. 
Öğrencinin, mevcut olabilecek ilişki düzeyini tespit 
edecek tüm ilgili veri noktalarını bulup karşılaştırması 
ve göstergeler arasındaki eğilimleri derinlemesine 
kavraması gerekiyor.

Data Planet aşağıdakileri destekler
• Verilerden yola çıkarak veya verilerle desteklenen 

makaleler yazma
• Göstergeler arasındaki eğilimler ve ilişkileri tespit 

etmek amacıyla verileri analiz etmek
• Çalışma alanına ilişkin yeni veri kaynakları keşfetmek
• Çalışma alanına ilişkin verilerle araştırma yöntemlerini 

uygulamak

Data Planet araştırmaya 
nasıl destek sağlar?
Data Planet, sosyal bilimlerdeki eğilimler üzerine çalışmalar 
yapan herkes için her şeyi bir arada sunan bir araç sağlayarak 
birden fazla kaynak kullanımı ihtiyacını ortadan kaldırır.

• 75’i aşkın kaynaktan 6 milyardan fazla ABD ve uluslararası 
kaynaklı veri seti ile geniş konu kapsamı sunar

• Gönül rahatlığıyla atıf yapılabilecek onaylanmış veriler 
sunarken kolay tarama ve arama işlevleriyle araştırmacılara 
ve öğrencilere zaman tasarrufu sağlar

• Veri setlerini değiştirme, birden fazla gösterge ve kaynağı 
karşılaştırma, eğilimleri zaman sürecinde grafikleme ve tek bir 
arayüzde verileri haritalama olanakları ile etkin araştırma sağlar

• Verilerin ne anlama geldiğinin anlaşılması için kaynak ve çeşitli 
açıklamalar ekleyerek öğrenmeyi geliştirir

Hemen 30 günlük ücretsiz 
deneme talep edin: 
sagepub.com/trial
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2019’da Yeni!
• Claritas Consumer Profiles, ABD hanelerini ortak demografik, 

yaşam tarzı ve davranış tutumlarına göre sınıflandıran üç 
farklı tüketici bölümlendirme ürününden (PRISM® Premier, 
ConneXions® ve P$YCLE®) oluşur

• Claritas Financial and Insurance CLOUT™, 100’den fazla mali 
ürün ve 300’den fazla sigorta ve tahsisat ürünü ve hizmetine 
ilişkin olarak ABD haneleri arasında cari yıl ve beş yıllık kullanım 
ve talep tahminlerinden oluşur.

• 2006’dan günümüze kadarki verileri kapsayan Infogroup 
Residential Historical Data, konut değerlerinde görülen zaman 
içindeki değişimleri ve gelir ve nüfusun ekonomik durumdan 
nasıl etkilendiğini araştırmayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır

• ABD Nüfus Sayım İdaresi’nin (U.S. Census Bureau) yayınladığı 
Quarterly Workforce Indicators; istihdam, istihdam yaratma/
yok etme, ücretler, işe alım ve istihdam akışının diğer 
ölçümlerini kapsayan 30+ göstergeden oluşan bir set sunar. 
Bu devasa veritabanında ABD eyaletlerine, idari bölgelerine 
ve metropolitan istatistik alanlarına (MSA) ait milyarlarca 
istatistik sunulur.

Ek modüller
Data Planet ayrıca Data Planet’a ilave olarak abone 
olunabilecek sekiz ek modül sunar:

• China Data Center ulusal ve alt ulusal veri setleri, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve eyaletleri, illeri, ilçeleri ve bölgelerinin sosyal 
ve ekonomik özelliklerine ilişkin yıllık geçmiş göstergeleri sunar

• Easy Analytic Software Inc. (EASI), geniş coğrafi bölgelerde 
ABD tüketicilerinin demografik özellikleri ve harcama ve 
davranış modellerine ilişkin model temelli göstergeler sunar

• InfoGroup Business USA, ABD topraklarının yanı sıra ulusal 
ve alt ulusal coğrafi birimlerde ABD’deki işletmelerle ilgili 
verileri içerir. İstatistikler arasında şirket sayıları, çalışan sayıları 
ile sektör, şirket ve şirket lokasyonuna göre satışlar yer alır.

• Worldwide Stock Market Prices and Precious Metals Daily 
Prices, 50’yi aşkın küresel dövizde işlem yapılan hisse 
senetlerine ilişkin geçmiş fiyatları sunar. Günlük açılış, 
kapanış, yüksek, düşük ve hacim istatistikleri raporlanır.

data-planet.com



Işık hızında değişen ticari ortamda çevik ve yenilikçi işletme becerileri 
olmazsa olmazdır. En iyi dergi ve kitaplardan oluşan sağlam temellerinin 
üzerine kurulan SAGE Business & Management, sahip olduğu editörlük 
uzmanlığını güvenilir kütüphane kaynaklarımızla (veri, vaka, video 
ve daha fazlası) bir araya getirir. SAGE, işletme eğitiminin sınırlarını 
aşarak tüm küresel yenilikçilere ve girişimcilere araştırma başarısı 
sağlayacak modern araçlar sunarak çığır açıcı işletme çalışmalarında 
ihtiyaç duyulan kaynakları temin eder. 
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SAGE Business & Management, 
işletme araştırmalarının her 
aşamasında çeşitli biçimlerde 
kaliteli kaynaklar sunar. Neden 
hem araştırmacıların hem de 
meslek sahiplerinin günümüzün 
dinamik iş ortamında başarılı 
olmak için ihtiyaçları olan 
araçları sağlama konusunda 
bize güvendiklerini keşfedin.

video
Öğretim, öğrenme ve araştırmayı 
hayata geçirir 
Sınıfta video kullanımı, kavramları açıklamanın ve öğrencilere 
ilham vermenin önemli bir yolu olarak tüm disiplinler arasında 
istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. SAGE Video Business 
& Management Collection; öğretim, öğrenme ve araştırma 
deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

data
Engin veri deryası
Data Planet, kütüphanecilere yönelik uyumlaştırılmış ve 
yapılandırılmış istatistik verilerinden oluşan en büyük tek veri 
havuzdur. İşletme, pazarlama ve girişimcilik öğrencileri ve öğretim 
üyeleri için son derece yararlı, milyarlarca gösterge sunar. 
Araştırmacılar, 16 temel konuyu kapsayan havuzda posta kodu 
ve ülke düzeyine kadar veri analizi yapabilirler.

cases
Gerçek vakalar parmaklarınızın ucunda
SAGE Business Cases, kütüphanenin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş, vakalara kampüs genelinde erişim sağlayan 
ve geleneksel vaka bazlı satın alma modeli dışında keşif ve 
araştırmayı kolaylaştıran ilk disiplinler arası dijital koleksiyondur. 
SAGE Knowledge üzerinden sunulan ve SAGE’in kitap, video ve 
referans içeriğine entegre edilmiş bu vakalar, zengin bir akademik 
ortam yaratır.

journals
Dünya çapındaki dergi araştırmalarına 
açılan kapınız
SAGE Journals Management & Organizational Studies 
Collection, 69.000+ makaleye tekabül eden, 100’ü aşkın hakemli 
derginin tam metin içeriğine erişim sağlar. Aralarında Journal of 
Management, Human Relations, Journal of Marketing, Human 
Relations ve Administrative Science Quarterly’nin de yer aldığı 
bu pakette bulunan 55 yayın JCR endekslidir.

books
Vazgeçilmez çevrimiçi sosyal 
bilimler kütüphaneniz
SAGE Knowledge; öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri 
için vazgeçilmez bir sosyal bilimler dijital kütüphanesidir. 
Business & Management Collection, birinci sınıf, güvenilir 
referans eserleri, akademik kitapları, mesleki gelişim yayınları 
ve daha fazlasını bir araya getirerek temel işletme konularında 
araştırmaya başlamak için kusursuz bir mecra teşkil eder.

sagepub.com/sage-business-management
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Gerçek vakalar 
parmaklarınızın ucunda
SAGE Business Cases, araştırmacıları ve girişimcileri kendilerine 
ait en iyi uygulamaları geliştirmeye ve mesleki başarıları için 
hazırlanmaya teşvik ederek ticareti hayata geçirir. Kütüphanenin 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilen ilk disiplinler arası dijital koleksiyon 
olma özelliğini taşıyan SAGE Business Cases, son derece 
etkileşimseldir, öğretim üyeleri tarafından kolaylıkla kullanılabilir 
ve klasik vaka bazlı satın alma modelinin yerine anında ve sürekli 
IP erişimine olanak sağlar. 

SAGE Business Cases, küresel ticari ortamdan örnekleri 
kullanarak temel kavramları uygulamaya dökmek suretiyle 
öğrencilerin dikkatini toplamak amacıyla tasarlanmıştır. SAGE’in 
dijital kütüphane platformu SAGE Knowledge’da sunulan 3.000’i 
aşkın vakadan oluşan eksiksiz koleksiyonumuz SAGE’in kitap, 
video ve referans içeriğine entegre edilmiştir; böylelikle zengin 
bir akademik ortam ve daha iyi keşfedilebilirlik sağlar.

Örnek vakalar
• Müzik Pazarlama: Beyoncé: Pop Müziğin Markalaşmış 

İsmi. Sanatı ve sanatçıyı, tarzı ve derinliği, yeteneği ve 
güzelliği, işi ve yaşamı birleştirdiğinizde ortaya Beyoncé 
markası çıkar. Hayranları ona Kraliçe diyor. Marka kimliği ise 
“Popun Kraliçesi”. Ancak Beyoncé’nin başarısı yalnızca sanatçı 
olarak başardıklarından çok daha fazlası. Beyoncé kendisine 
rekor miktarda 100 milyon dolar satış ve 350 milyon dolar net 
değer sağlayan rekor satışları, solo ve ortak turları, filmleri, 
marka anlaşmaları ve eğlence firmasıyla, moda koleksiyonları 
ile tüm dünyada tanınan bir ticari marka. Bu vakada, 
Beyoncé’nin markasını nasıl geliştirdiği ve karşılaştığı zorlukları, 
markasını yaratmasını sağlayan fırsatlara nasıl dönüştürdüğü 
inceleniyor.

• Carlisle Merkez Çiftçi Pazarı: Yenilikçi ve Genç Bir Sosyal 
Girişimden Öğrenilen Dersler. Bu vakada, ekonomik, sosyal 
ve çevre hedefleri arasında denge kurmaya çalışan başarısız 
olmuş bir üç sektörlü sosyal girişimin geçmişi ele alınıyor. 
Girişim geliştirme ile ilgili karmaşık süreçler, öğrencilere 
çok sektörlü paydaşların bağlılığını sağlamanın, paydaşları 
organize etmenin ve toplumun genelinin çıkarlarını koruyacak 
ve sürdürecek bir vizyona ve misyona sahip bir girişim 
yürütmenin zorluklarına ilişkin bilgiler veriyor.

• Liderliğe Yükselme: Apalaş Bir Kadının Akademik 
Yolculuğu. Bu vakada, Apalaş bir kadının küçük bir 
yüksekokuldaki akademik yolculuğu incelenmektedir. 
Kadının hikâyesi ile Apalaş toplumuna mensup kadınların 
liderlik görevlerine yükselirken karşılaşabileceği kişisel 
mücadeleleri ve başarıları gözler önüne serilmektedir.

SAGE Business Cases’i Kullanma
Ders: Sosyal Girişimcilik
Açıklama: Bir öğrenci, sömestr ortası projesi olarak, 
hayali bir genç ve yenilikçi yeşil işletme ile ilgili bir girişim 
önerisi oluşturacak. SAGE Business Cases Sosyal Etki 
ve Sürdürülebilirlik vaka serilerine başvurarak:
• Gerçek yeşil işletmelerin nasıl başladığına ilişkin 

ayrıntıları öğreniyor
• Kendi iş planını kurmak için fikir alıyor
• Sosyal girişimlere ilişkin geniş kapsamlı bir araştırma 

yapıyor.

sk.sagepub.com/cases

Bu, kütüphane lisansı açısından 
sorunlu olduğu bilinen Harvard 
Case Studies’e müthiş bir 
alternatif. … Lisans konusunda 
sorun yaşanmadan kampüs 
genelinde erişim sağlanır.

—The Charleston Advisor
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SAGE Originals
SAGE Business Cases’a özel olan SAGE Originals vakalarımız, güncel eğilimlere 
ve değişikliklere yoğunlaşır. Bu çift kör hakemli vakaların tamamında öğretici notlar 
ve tartışma soruları yer alır. SAGE Originals ayrıca seçili olarak sunulan vaka serisi 
koleksiyonlarından oluşan büyüyen bir listeyi de barındırmaktadır. 

Ortaklar
SAGE Originals tarafından hizmete alınan vakaların yanı sıra 
koleksiyonlarımızda aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı 
dünyaca ünlü 20 kurum ve derneğin vakası bulunmaktadır:

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

California, Berkeley, ABD
• 2019’DA YENİ! The Electronic Hallway at the University of Washington Evans 

School of Public Policy and Governance, ABD
• 2019’DA YENİ! Journal of Information Technology Teaching Cases, Birleşik Krallık
• University of Zurich, Swiss Chinese Case Study Center, İsviçre

İçerik ortaklarımızın tam listesi için:
sk.sagepub.com/business-case-partners

3.000’İ AŞKIN VAKAYA SINIRSIZ ERİŞİM!

sagepub.com/sage-business-management

cut to 
the case



Akademik toplumla köklü bağlantılarımız ve pedagoji ve araştırma 
ürünleri sunma deneyimimiz sayesinde, önemli içerik kaynaklarına 
kolay ve anında elektronik erişim sunulması da dâhil olmak üzere 
yükseköğretim kurumlarının karşı karşıya olduğu zorlukları anlıyoruz. 
Technologies for Learning and Research, bu zorlukların aşılmasında 
öğretim üyelerini ve kütüphanecileri destekleme taahhüdümüzdür.

Technologies for 
Learning and Research
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Veri barındırma hizmetleri
Verileri sorunsuz ve güvenli bir biçimde entegre eden 
Data Planet, hem üçüncü taraflardan hem de doğrudan 
araştırmacılardan alınan istatistiki verilerin saklanmasını, erişimini, 
kullanılabilirliğini, bakımını ve arşivlenmesini kolaylaştırır. 

Daha fazla bilgi için bkz. 29. sayfa

Dijital varlık yönetimi
Adam Matthew tarafından geliştirilen Quartex, kütüphanelerin 
ve arşivlerin birincil kaynak materyallerini sergilemesi amacıyla 
özel olarak tasarlanmıştır. Açık kaynak teknolojilerinin kullanıldığı 
ezber bozan bir barındırma çözümüdür. 

Kütüphane hizmetleri
Artık bir SAGE şirketi olan Lean Library ve ödüllü ürünleri, 
kütüphane kullanıcılarına akademik kütüphanenin değerini 
savunur ve web tarayıcıları üzerinden kütüphane hizmetlerinin 
ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları yerde doğrudan 
kütüphane kullanıcılarının akışına iletilmesini sağlar. 

Daha fazla bilgi için bkz. 40. sayfa

Ürün ve hizmet portföyümüz

sagepub.com/technologies

light up your library
leanlibrary.com

Ders kaynak yönetimi
Artık bir SAGE şirketi olan Talis, öğretim ve öğrenmenin 
ilişkilendirilmesine yardımcı olur. Kurumsal öğretim ve öğrenme 
platformu Talis Aspire, çok dersli okuma listelerinin yönetilmesini 
sağlayan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin ilgili kütüphane 
eserlerine ulaşmasını sağlayan ve etkili kütüphane satın alma 
kararlarını destekleyen, akademik kütüphanelere yönelik bir 
kaynak liste yönetim sistemidir.

Daha fazla bilgi için bkz. 39. sayfa
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Okuma listeleri
Öğrencilerinizin öğrenme deneyimlerini iyileştirin ve öğretim 
ve öğrenme stratejilerinizi destekleyin Ayrıca kurumunuz 
çapında iş akışınızı çok daha verimli hale getirebilirsiniz. 
Mevcut sistemlerinizle tamamen entegre olan kaynak listeleri 
oluşturulmasını ve bu listelerin yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. 
Aynı zamanda, güçlü bir kütüphane için önemli idari arka plan 
işlevleri sağlıyoruz.

Talis Aspire okuma listelerini seçmeniz için 5 neden:
• Otomatik işaretleme: Hızlı, basit ve doğru
• Baskı kontrolü: En yeni eserlere erişim
• Mevcut sistemlerle entegrasyon: Pürüzsüz ve gerçek 

zamanlı
• Buluttan sunulur: Zaman ve kaynak tasarrufu
• Entegre analitik: İzleyin, optimize edin, başarın

Dijitalleştirilmiş içerik
Üniversitelerin ve kütüphanelerin kolay, etkin ve uyumlu 
dijitalleştirme hizmetleri sunmasına yardım ediyoruz. 
Akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç 
duydukları yere dijitalleştirilmiş materyallerini hızlı bir şekilde 
sunmalarını kolaylaştırıyoruz. Gönül rahatlığıyla çalışabilmeniz 
için tüm materyaller telif hakkı uyumlu olarak gelir.

Talis Aspire dijitalleştirilmiş içeriği seçmeniz için 5 neden:
• Dilediğiniz an, dilediğiniz yerden talepte bulunma: Zaman 

kazanın ve hataları önleyin
• Otomatik telif hakkı kontrolü: İzinlerle ilgili anında karar alın
• Sınırsız saklama kapasitesi: Sınırsız kapasite işini buluta 

bırakın
• Esnek içerik oynatıcı: Öğrenci deneyiminizi geliştirin
• Entegre analitik: İzleyin, optimize edin, başarın

Kaynaklarınızı sergileyin
Talis Aspire şunları sağlar:

• Kütüphanecilerin öğretim üyeleri ve eğitmenlere yönelik lisanslı, 
açık erişim, basılı ve diğer değerli kütüphane kaynaklarının 
görünürlüğünü artırmasını

• Öğretim üyelerinin öğrencilerin sınıf/müfredat materyallerine 
katılımına ilişkin bilgi almasını

Bir kütüphane teknolojileri sağlayıcısı 
olan Talis, SAGE ailesine katıldı. Amiral 
ürünümüz Talis Aspire, 8 ülkede100’ü 
aşkın üniversitede sayıları her geçen gün 
artan 1 milyondan fazla öğrenci tarafından 
kullanılan bir ders kaynağı listesi yönetim 
sistemidir. Bütün kütüphane sistem 
sunucularıyla entegre olan bu güçlü 
çözüme öğrenme yönetim sistemi veya 
VLE’den erişilebilir. Ayrıca kütüphanecilerin 
etkili öğrenmeyi ve sınıfa etkiyi 
desteklemesini sağlar. 

Talis Aspire, kapsamlı ve etkili 
idari iş akışları ile desteklenirken 
günümüz öğrencilerine hitap 
edecek işlevsel açıdan zengin bir 
sisteme geçiş fırsatı sunuyor.

—Christine Middleton, 
Head of Academic Services, 

University of Nottingham
Daha fazla bilgi için info@talis.com 

ile iletişime geçin veya talis.com 
adresini ziyaret edin
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leanlibrary.com

“Most Impact Product” at Charleston 2017
“2017 Disruptor Zone” at London Information Online

Kütüphanenizi öne çıkarın
Artık bir SAGE şirketi olan Lean Library, nerede olurlarsa olsunlar 
kütüphane kullanıcılarınızın iş akışına kütüphane hizmetleri sunar. 

Kütüphaneciler tarafından kütüphaneciler için oluşturulmuş olan 
güçlü tarayıcı eklentimiz, erişim sorunlarını çözer ve kütüphane 
kullanıcılarına ihtiyaç duydukları anda içeriği sağlarken gizliliklerini 
korur ve kütüphane markanızın tanıtımını yapar. 

Lean Library, kütüphanecilerin ve kütüphane kullanıcılarının 
karşılaştığı yaygın sorunlar için üç çözüm sunar. Bu çözümler 
bir araya geldiğinde, kütüphane kaynaklarının kullanımını 
teşvik ederken doğru zamanda, doğru mesajla kütüphane 
kullanıcılarının karşına çıkmanızı sağlar.

Erişim. Yardım. Alternatif.
Dijital çağda yaygın görülen sorunlara doğru çözümleri bulun: 

• Library Access (Kütüphane Erişimi), ister kampüste ister evde 
çalışıyor olsunlar araştırmacıların abone olunan e-kaynaklara 
erişimini kolaylaştırır

• Library Assist (Kütüphane Yardımı), kütüphane kullanıcılarının 
tarayıcısında marka varlığı göstermenizi ve doğrudan iş 
akışlarına hedefe yönelik iletişim gönderilmesini sağlayarak 
kütüphanenizin değerini artırır

• Library Alternatives (Kütüphane Alternatifleri), kütüphane 
kullanıcıları erişim kısıtlamaları ile karşılaştığında tam metne 
erişebilecekleri alternatif yasal yollar sunar.

Bilgiye gizlilikten ödün vermeden erişim
Lean Library, gizliliği korumayı taahhüt eder, kütüphane 
kullanıcılarına ait verileri saklamaz ve GDPR ilkelerine uyar.

Kolay geçiş
Lean Library’nin kullanıma hazır teknolojisi, sizin ve 
kütüphane kullanıcılarının daha iyi iletişime ve duraklamasız 
erişime geçişinizi sağlar. 

Kurulduktan sonra, kütüphane kullanıcıları uzantıyı indirir 
ve diledikleri zaman kütüphane kaynaklarına erişebilir.

Lean Library, keşif araçlarımızı 
atlayarak doğrudan tedarikçi web 
sitelerine giden veya içeriği arama 
motorlarında bulan kullanıcılar için 
kampüs dışından kütüphanenin 
lisanslı e-kaynaklarına erişimi 
inanılmaz ölçüde kolaylaştırdı.

—Tim O’Neill,  
University of Manchester



Beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında ödüllü dijital birincil 
kaynak koleksiyonlarını keşfedin. Adam Matthew Digital, lider 
uluslararası arşivlerle yakın iş birliği içinde çalışarak bu arşivlerin 
eşsiz koleksiyonlarını seçer, dijitalleştirir ve yayınlar. Dijitalleştirilmiş 
materyaller arasında el yazmaları, videolar, resmî kayıtlar, fotoğraflar, 
gazeteler, haritalar, ses kayıtları, sanat eserleri ve daha fazlası 
vardır. Altmışı aşkın disiplinler arası yayında, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerine, araştırmacılara ve akademisyenlere yönelik olağanüstü 
araştırma ve eğitim fırsatları sunulur.
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Önemli özellikler
Adam Matthew kaynakları, sınıfta öğrenci katılımını ve 
öğrencilerin kullanımına yardımcı olacak, sipariş üzerine yapılan 
çeşitli etkileşimli özellikler içerir.

Benzersiz El Yazısı Metin Tanıma (HTR)
HTR, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak el yazması 
materyallerde tam metin arama sonuçları veren çığır açıcı 
bir teknolojidir. Seçili Adam Matthew kaynaklarında bulunan 
HTR uygulaması, el yazısı belgelerdeki olası karakter 
kombinasyonlarını tespit eden karmaşık algoritmaları kullanarak 
el yazmalarının öğrenciler ve akademisyenler tarafından 
keşfedilebilirliğinde devrim yaratır.

Veri görselleştirme
Görselleştirme araçları, alanlarında lider akademisyenlerin 
derlediği on yıllarca süren araştırmaları temel alan verilere erişim 
sağlar. Küresel enerji üretimi ve tüketiminden emtia fiyatlandırma 
ve göç verilerine kadar her güçlü araç, eğitim ve araştırma 
açısından sınırsız fırsatlar sunar.

Haritalandırma
Ticaret rotaları, küresel imparatorluklar, Londra’nın gelişimi, 
savaş alanları ve daha fazlası, son teknoloji etkileşimli haritalarla 
keşfedilebilir.

360° nesne görüntüleyici
Hammaddelere ve nesnelere “yakın temasa” olanak sağlayan 
360° dönen görüntüleyici ile tarihi eserler hayat bulur. Nesneler 
arasında erken dönem Dünya Fuarlarından elde edilen hediyelik 
eşyalar, I. Dünya Savaşından kalma gereçler ve hareketli 
resimlerin gelişimini gösteren Viktorya dönemine ait buluşlar 
yer almaktadır.

• II. Dünya Savaşında Amerika
Sözlü Tarih ve Yaşayanların Ağzından

• Amerikan Sömürge Dönemi
Modül V: Büyüme, Ticaret ve Kalkınma

• East India Company
Modül III: Çin, Japonya ve Orta Doğu’dan Kayıtlar

• Etnomüzikoloji
Dünyadan Field Recording Örnekleri

• Tarihte Yiyecek ve İçecekler
Modül I

• II. Dünya Savaşından Askeri Gazeteler
Modül II

• Seks ve Cinsellik
Kinsey Institute Library ve Özel Koleksiyonlardan 
Araştırma Koleksiyonları

• Shakespeare Küresel Arşivi
Tiyatrolar, Oyuncular ve Performanslar

• Sinemada Sosyalizm
Modül III: Kültür ve Toplum

2019’DA YENİ

Koleksiyonları keşfedin ve ücretsiz bir 
deneme talep edin: amdigital.co.uk
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SAGE, satış sonrası kütüphaneci paydaşlarına destek taahhüdü 
veriyor. Aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

• Keşfedilebilirlik kontrol listeleri

• Dijital ve basılı tanıtım materyalleri

• Webinar ile canlı özel eğitim

Yanınızdayız!

Daha fazla bilgi için lütfen sagepub.com/librarians adresini ziyaret edin

Discoverability checklistMake sure that your users can easily locate, download, 

and use Lean Library by following these simple steps:Adding Lean Library to your library 
websites and promotional material a List Lean Library on your library site

• We recommend listing it under pages like services and 

tools, how to use the library pages, or off-campus access.

 a  Use the recommended production description
• Lean Library puts the library right into your research 

workflow. This browser plug-in allows for easy access to 

library e-resources anywhere, anytime. It also allows the 

library to share important messages with you and help you 

find alternative, legal access to journals and eBooks that 

hit a paywall.
 a Appoint a “super user” to trail others to use the tool

• View and dowload support material >>
• Promote the extension to your patrons with the 

communication materials and examples >>
• Features include: release cycle for updates, help center, 

manuals, and communication material.
• Significant increase in usage and discoverability for those 

libraries that urge users to download a Download Lean Library on library-issued laptops 

and computers
• Help all users benefit from Lean Library by downloading 

the extension: leanlibrary.com/download >>
 a Set up the Lean Library products to ensure they 

work for your library• Configure the extension with help from individual 

manuals for Library Access, Library Alternatives, and 

Library Assist >> a Add the Lean Library LibGuide to your library’s collection

For questions or suggestions about the 
discoverability of Lean Library in your library, 

or to request print brochures or other materials, 

please contact us at
leanlibrary@sagepub.com
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