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e-Kitaplar
Emerald Publishing, en tanınmış küresel akademi ve endüstri beyinlerinden 
bazıları tarafından yazılmış akademik araştırma ve düşünce liderliğinin 
bağımsız ve ödüllü yayıncısıdır. e-Kitaplar programımız, gerçek dünya 
ile uyumlu konuları kapsayan içeriğin yer aldığı 2.900’den fazla eseri 
barındırmaktadır. Bakış açılarını sorgulayan tartışmalar başlatır, profesyonel 
beceriler geliştirir ve pozitif değişim getiririz.

2.900’den

fazla
eser

1991’den
bugüne kadar

eserler

Araştırmayı hayata 
geçirmede

50
yılı aşkın tecrübe

10
konu koleksiyonu

2
portföy

Birden fazla
erişim seçeneği

140’tan
fazla

ülkeden
yazarlar

2020 IPG Independent 
Publisher of the Year

ödülünün gururlu 
kazananı



Portföyler

e-Kitaplarımız, her biri geniş bir konu alanı yelpazesini kapsayan iki farklı Portföye bölünmüştür:

Satın alın

Satın alma seçeneklerimiz neler?
Yapılan bir ödeme, portföy içeriğinin “dilimlerine” sürekli erişim sağlar:

Abone olun

Abonelik seçeneklerimiz neler?

e-Kitap abonelikleri size, bir portföyde yayınlanmış her e-Kitaba 
kiralama bazında erişim olanağı sağlar. 

Avantajlar nelerdir?

•  Geniş bir eser yelpazesine erişmek için en uygun seçenek

•  Her ne kadar süresiz olmasa da, abone olduğunuz sürece tüm 
içeriğe erişebileceksiniz

•  Emerald’dan beklediğiniz tüm çok kullanıcılı erişim ve platform 
avantajlarından yararlanırsınız

•  Bu seçenek frontlist eserlerini içerir, dolayısıyla yepyeni 
e-Kitaplara yıl boyunca yayınlandığı anda erişebilirsiniz.

eBook Select

eBook Select nedir?

eBook Select ile, 1991’den bugüne dek yayınlanmış eserlerin 
tüm kataloğundan kütüphaneniz için kendinize özel bir e-Kitap 
koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Tüm seçili eserler sürekli erişim 
sunar. 

Avantajlar neler?

•  Bütçenize ve konu gereksinimlerinize dayalı olarak 25, 50, 75, 
100, 150 veya 200 eser seçin

•  1991’den bugüne dek yayınladığımız tüm e-Kitaplar arasından 
seçim yapın

•  Muhasebeden Sosyal Araştırmalara tüm konu alanlarından 
eserleri karıştırın

•  Yıl boyunca birden fazla satın alma yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ
Konulardan bazıları: 

Bankacılık, Yönetim, Strateji, Muhasebe, Turizm, İK, Finans, 
Kütüphane araştırmaları, Kamu politikası, Pazarlama, 

Otelcilik, Halkla İlişkiler, Çevre, Organizasyon araştırmaları

SOSYAL BİLİMLER
Konulardan bazıları: 

Kriminoloji, Cinsiyet araştırmaları, Sosyal hizmetler, 
Sanat, Sağlık, Eğitim idaresi, Ayrımcılık, Dijitalleşme, 

Kültürel araştırmalar, Beşeri bilimler

2021 boyunca 160 İşletme, Yönetim ve Ekonomi eseri*.

FRONTLİST

Frontlist eserleri, içinde bulunulan yıldaki yeni eserlerdir - bu seçenek, “dijital” matbaadan yeni çıkmış 
en son araştırma ve düşünce liderliğine erişebileceğiniz anlamına gelir. Frontlist müşterileri artık her bir 

portföydeki ilave 25 esere erişim elde etmek için Extra’ya yükseltme seçeneğine sahipler.

2021 boyunca 140 Sosyal Bilimler eseri*.

İşletme, Yönetim ve Ekonomi Recent Backlist’i 2017 ile 
2021 arasında yayınlanmış 820’in üzerinde eseri içerir*.

RECENT BACKLİST

Bu dilim, 2017’den 2021’e kadar son beş yılda yayınlanmış eserleri içerir.

Sosyal Bilimler Recent Backlist’i 2017 ile 2021 
arasında yayınlanmış 621’den* fazla eseri içerir*.

İşletme, Yönetim ve Ekonomi Full Backlist’i 1991 ile 2021 
arasında (2020 dâhil) yayınlanmış 1996’dan* fazla eseri içerir.

FULL BACKLİST

Bu dilim, her bir portföye ait eksiksiz geçmiş kataloğudur - bu seçenekle, her bir 
portföyden güncel Frontlist eserleri dışında her şeye erişebilirsiniz.

Sosyal Bilimler Full Backlist, 1999 ile 2021 arasında 
(2020 dâhil) yayınlanmış 1.231'den* fazla eseri içerir.

KONU KOLEKSİYONLARI

Önceden tanımlanmış koleksiyonlara bölünmüş portföylerle, spesifik konulara göre eserlere erişebilirsiniz - 
daha fazla ayrıntı için bizimle görüşün.

BACKLIST DİLİMLERİ

1991’den 2021’e kadar tek bir yılda yayınlanmış tüm eserleri satın alın. İhtiyacınız doğrultusunda, yalnızca tek bir yılı veya seçtiğiniz yılları alın.

*Sayılar tahminidir ve değiştirilebilir.

Emerald e-Kitaplarına Erişim - satın alma ve abonelik seçeneklerini araştırın



21278 4/21

50 yılı aşkın bir süredir, yenilikçi fikirleri desteklemek Emerald'ın 
faaliyetlerinin merkezini oluşturdu. En temel değerimiz, akademik 
veya pratik alanda çalışma yapanların azar azar da olsa gerçek 
dünyada pozitif bir değişiklik yaratmak üzere birlikte çalışabilmelerini 
sağlayarak fark yaratmaya yardımcı olmaktır.

Yayınlarımız ve yayıncılık hizmetlerimiz, etkili araştırmada güven 
ve kabiliyet tesis edecek yenilikçi araçlar ve hizmetler sağlayarak 
araştırmacıların kendi hikâyelerini anlamlı ve dakik bir şekilde 
anlatmalarına yardımcı oluyor.

Bize ulaşınHakkımızda

YENİ İÇERİK/KOLEKSİYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERİ:
support@emerald.com

ADRES
emeraldgrouppublishing.com

Gelin birlikte Gerçek Etkiyi yaratalım.

Kütüphaneci araç kiti
Erişim ve kimlik doğrulama bilgileri, kullanıcı rehberleri, kütüphane tanıtım materyalleri, kullanım raporlarına ilişkin rehberlik ve keşfedilecek kaynaklar.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Etkili sosyal bilim 
araştırmalarından 
oluşan bir dünyayı 
keşfedin

emerald.com/insight

Rotanızı seçin
•  Dergilere, Kitaplara, Örnek Olay İncelemelerine 

ve Expert Briefings’e göre göz atın

•  Hızlı ve gelişmiş aramaya belirli kelimeler ve 
ifadeler yazın

•  Sonuçları yalnızca Açık erişimli olanlarla veya 
görüntüleyebilecekleriniz ile sınırlandırın

Kolayca gezinin
•  Öngörülebilir gezinme ve basit arayüz

•  Sonuçları sıralayın ve tür, tarih, konu ve 
ülke gibi içerik filtreleri uygulayın

•  İçerik ön izlemeleri ve yapılandırılmış özetler, 
okumak mı yoksa devam etmek mi istediğinize 
karar vermenize yardımcı olur

Yeni yollar keşfedin
•  İlgili içerik önerileri, yeni fikirler için ilham sağlar

•  Çok disiplinli temaları araştırmak için “Anahtar 
Kelimeleri” seçin

•  Sorunsuz keşif için, erişilen tüm içerik yan yana

Bu sizin yolculuğunuz
•  Tüm cihazlardan, uzaktan, çok kullanıcılı erişim

•  HTML, PDF ve EPUB formatında görüntüleyin ve 
alıntıları doğrudan platform üzerinden indirin

•  Bir Kullanıcı profiliyle, içerik uyarıları oluşturabilir 
ve daha sonra incelemek üzere aramaları 
kaydedebilirsiniz

Keşfedilebilir ve erişilebilir
•  IP, EZproxy, Shibboleth/OpenAthens üzerinden 

federated access, Başvuru URL’si ve Google CASA 
dâhil olmak üzere, tüm başlıca kimlik doğrulama 
yöntemlerini destekler. Organizasyon Erişim 
Numaraları istek üzerine sağlanır

•  SeamlessAccess, hizmet sunumumuzdaki bir 
iyileştirmedir ve tüm katılımcı organizasyonlarda 
federated access’i destekler

•  ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT 
dâhil olmak üzere tüm büyük keşif sistemlerinde 
endekslenir

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

•  Emerald Insight, W3C AA ve US Section 508 
uyumlu olmak için çaba gösterir


