SAGE’den Elektronik
Ürünler
SAGE Premier
SAGE Premier paketi, işletme, insan bilimleri, toplum bilimleri, ve temel bilimler,
teknoloji ve tıp alanlarında 290’dan fazla akademik ve profesyonel bilim derneği
adına yayınlanan 645’den fazla önde gelen uluslararası hakemli dergiye erişim sağlar.
Erişim, SAGE’in online dergi geliştirme platformu olan ve HighWire Press tarafından
desteklenen SAGE Journals Online üzerinden, www.online.sagepub.com, adresinden sağlanır.

SAGE Deep Backfile Paketi
Bu paket işletme, insan bilimleri, toplum bilimleri ve temel bilimler, teknoloji ve tıp alanlarında 445 adet olmazsa
olmaz derginin 1. cildinin ilk sayısından itibaren 535,000’dan fazla makale ve 5,8 milyon sayfaya erişim sağlar.
Her bir derginin eski sayılarını satın alabileceğiniz gibi kendi oluşturacağınız dergi koleksiyonlarının eski sayılarını
da toplu olarak edinebilirsiniz. Abonelik seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

SAGE Knowledge öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için toplum
bilimlerinde alanında en nitelikli dijital kütüphanedir. Geniş kapsamlı SAGE eKitap
ve eReferans içeriğinde, akademik kitaplar, referans kaynakları, el kitapları, mesleki
gelişim kitapları da dahil olmak üzere 2,500’den fazla başlık bulunmaktadır.
Platform, araştırmacılara SAGE’in vazgeçilmez geniş kitap ve başvuru kaynağı içeriğini
tek bir kaynaktan çapraz sorgulama ve içeriğe kolayca erişme olanağı sağlar.
Yararları:
• Tam metin HTML görüntü
• Tüm SAGE eBook’ları aynı anda sınırsız olarak kullanma
• MARC Kayıtları ve COUNTER raporları vardır
Esnek fiyat seçenekleri – gereksinimlerinize uyan SAGE Knowledge Koleksiyonunu seçin!
SAGE Knowledge, farklı gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış koleksiyonlar içinde esnek fiyat seçenekleri
sunar. Kütüphaneler de kitap ve referans, yalnızca kitap ya da yalnızca referans koleksiyonlarından birini satın
alabilir. Referans başlıklarını da ayrı ayrı satın alabilirsiniz.

http://knowledge.sagepub.com

• Dünyanın önde gelen araştırma yöntemleri
yayıncısından yenilikçi, enteraktif bir yeni online
kaynak
• Her yıl güncellenen ve özellikleri geliştirilen dinamik
bir araştırma aracı
• Toplum ve davranış bilimlerinde çalışan öğrenciler
ve araştırmacılar için her aradıklarını tek bir yerde
bulabilecekleri yöntem sergisi

• Önde gelen küresel
yazarların kitap, dergi
ve başvuru kaynakları
içeriklerinden oluşan
120.000 sayfalık içerik
• Nitel, nicel ve karma yöntemleri kapsayan 1.400
yöntem, kuram ve terim
• SRMO Listeleri—kullanıcıların seçtiği ve paylaşmak
istedikleri üründeki içerik listeleri

www.srmo.sagepub.com

SAGE tarafından yayınlanan IMechE Dergileri
SAGE şimdi de Institution of Mechanical Engineers’in 18 saygın dergisini yayınlıyor. Bunlar, 16¬ bölümlü
Proceedings of the IMechE, ile The Journal of Strain Analysis for Engineering Design ve International
Journal of Engine Research adlı dergilerdir.
Güç ve Enerji’den Spor Mühendisliği ve Teknolojisi’ne kadar uzanan çeşitlilikteki konuları kapsayan bu dergiler her
mühendislik koleksiyonunun vazgeçilmez bir parçasını oluşturur.
Satın Alma Seçenekleri: Tek tek başlıklar şeklinde, SAGE Engineering and Materials Science Collection olarak
ya da Proceedings of the IMechE, Set olarak: A-P Bölümleri
Backfile: IMechE Proceedings Archive 1847-1996 dünyada etkili olmuş ve günümüzde de geçerliliğini sürdüren
mühendislik araştırmalarından bazılarını kapsar. Hem mühendisler hem de sosyal tarihçiler için kullanışlı bu
kaynakta 23.000’den fazla makale ve çizelge vardır. Abone olarak ya da doğrudan satın alarak erişebilirsiniz.
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