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Engineering, Computing & 
Technology eJournal Portfolio
Bu benzersiz dergi portföyü, içeriğin kurumsal ihtiyaçlarla eşleşmesini sağlamak için akademik 
mühendislik ve programlama bölümlerinin araştırma sonuçlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Alandaki 
önemli ilerlemelere katkıda bulunan araştırmaları öne çıkarır ve çevre, endüstri, yenilik, altyapı, 
sürdürülebilirlik ve topluluklar dâhil olmak üzere dünyanın en büyük güçlüklerinden bazıları için 
çözümler arar.

Çok disiplinli temalar

ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 
MÜHENDISLIĞI

OTOMASYON VE 
KONTROL SISTEMLERI

ENDÜSTRIYEL VE IMALAT 
MÜHENDISLIĞI

MALZEME 
BILIMI

MAKINE/YAPI 
MÜHENDISLIĞI

HAVA-UZAY 
MÜHENDISLIĞI

BINA VE INŞAAT 
MÜHENDISLIĞI

DIJITAL YÖNETIŞIM 
VE ETIK

BILGISAYAR 
BILIMI

BILGI GÜVENLIĞI 
VE AĞLAR

VERI MÜHENDISLIĞI VE 
UYGULAMALARI

YAPI VE BINA 
TEKNOLOJISI

KÜÇÜK 
ŞEHIRLER

TEKNOLOJI VE YENILIK 
YÖNETIMI

OTOMASYON VE 
KONTROL SISTEMLERI

Bir robotik uzmanı ve fütürist olan Joanne Pransky, 
her çeyrekte Industrial Robot dergisinde bir “soru-
cevap röportajı” yayınlıyor. Bu, evrim, ticarileştirme 
ve teknolojik bir yeniliğin pazara sunulmasının 
güçlükleri ile ilgili olarak, önde gelen robotik 
sektöründen mühendislik kökenli girişimcilerin 
teknolojik, ticari ve kişisel deneyimlerini 
paylaşmayı amaçlıyor.

Prof. Martin Loosemore, School of the Built 
Environment, University of Technology, Sydney, 
Avustralya. Martin, çok sayıda organizasyona risk 
yönetimi, yenilik, sosyal satın alma ve verimlilik 
stratejileri konularında danışmanlık yapıyor. 
Engineering, Construction and Architectural 
Management dergisinde yayınlanan 
güncel bir makalede “sosyal satın alma 
politikaları” inceleniyor.

“Understanding blockchain technology for future 
supply chains: a systematic literature review and 
research agenda” (Ileriye yönelik tedarik zincirleri 
için bolok zincir teknolojisinin anlaşılması: 
sistematik yayın değerlendirmesi be araştırma 
gündemi)

(Tedarik Zinciri Yönetmeliği)

Blok zincir teknolojisinin, gelecekteki 
tedarik zinciri uygulamalarını ve 
politikalarını muhtemelen ne şekilde 
etkileyeceğini araştırır.

“Similarities and differences between 
virtual and actual pants”

(International Journal of Clothing Science 
and Technology)

Yazarlar bir 3D simülatörle sanal pantolonları 
simüle ettiler. Duyusal değerlendirme, 
sanal ve gerçek pantolonların 
görüntüleriyle gerçekleştirildi: 
20 katılımcı, görüntüleri bir ankete 
dayalı olarak karşılaştırdı.

“The mobile phone as an argument for good 
governance in sub-Saharan Africa” (Sahra altı 
Afrika’da iyi yönetişim için cep telefonu argümanı)

(Bilgi Teknolojileri ve İnsanlar)

Mobil telefon kullanımı ile üç geniş yönetişim 
kategorisindeki (politik, ekonomik ve  
kurumsal) değişkenlik arasındaki 
bağlantıyı analiz etmek için ileri dikey 
sapmalarla endojenite bakımından  
güçlü bir GMM yaklaşımı kullanır.

“Mobile and Sensor-Based Technology 
During the Coronavirus Pandemic”

(International Journal of Pervasive Computing and 
Communications, 2020)

“Digital Inequalities: Contextualizing 
Problems and Solutions”

(Journal of Information, 
Communication and Ethics 
in Society, 2020)
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Konu kapsamı

• 5G düzenlemesi
• Katkı maddesi imalatı
• Mimari tasarım
• Yapay Zekâ
• Otonom sistemler
•  Havacılık yakıtları ve çevre
• Büyük Veri
•  Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
•  Şehir ve kasaba planlama
•  Renklendiriciler ve polimerler
•  Hesaplama mühendisliği
•  Bilgisayar bilgi sistemleri
•  İnşaat yönetimi
•  Kurumsal çevrecilik
•  Kurumsal emlak
•  Korozyon

•  Veri analizi
•  Verilerin korunması ve gizlilik
•  Gelişim yardımı lojistiği ve tedarik 

zinciri yönetimi
•  Dijital para birimleri
•  Afet yardım operasyonları
•  Elektronik devre ve cihazlar
•  Elektronik ticaret
•  Enerji ve binalar
•  Çevre hukuku
•  Tesis yönetimi
•  Yeşil bilgi sistemleri
•  Isı transferi ve akışkan dinamikleri
•  Siber güvenliğin insan boyutları
•  İnsan-bilgisayar etkileşimi
•  Endüstri 4.0

•  Bilgi ve veri yönetişimi
•  Nesnelerin İnterneti
•  Yalın Altı Sigma
•  Çok kanallı dağıtım
•  Nano-mühendislik ve Nano-bilim
•  Ü;retimi ülke dışına taşıma
•  Telekomünikasyon, bilişim ve 

medya sektörleri için politika
•  Süreç kontrolü
•  Üretim yönetimi
•  Proje ve varlık yönetimi
•  Emlak yönetimi
•  Kalite kontrolü
•  Robotik teknoloji
•  Uydular ve uzay araçları
•  Semantik İnternet

•  Sensörler
•  Akıllı malzemeler
•  Yapısal bütünlük
•  Tedarik zinciri yönetimi
•  Yüzey montaj teknolojisi
•  Sürdürülebilirlik
•  Sistem güvenilirliği
•  Teknoloji yönetimi
•  Telekomünikasyon
•  Tekstil ve giyim
•  Dijital uçurum ve gelişim için bilgi 

ve iletişim teknolojileri
•  Triboloji
•  Belirsizlik analizi
•  Operasyonları yönetmek için 

teknolojiyi kullanma

Öne çıkan eserler

CIRCUIT WORLD
Elektronik devreler alanında en yeni teknik belgeler ve 
başyazılar için bir platform. Başyazar Profesör Pecht, 

University of Maryland bünyesinde bulunan, dünyanın 
önde gelen elektronik şirketlerinden 150’den fazlası 

tarafından finanse edilen CALCE’nin kurucusu ve 
Direktörüdür.

INDUSTRIAL ROBOT: ULUSLARARASI 
ROBOTIK ARAŞTIRMALARI VE 

UYGULAMALARI DERGISI
Robotik teknolojinin hem bugün hem de gelecekteki 
kullanımına ilişkin en son gelişmeler. Kapsama dâhil 

olanlar: Otonom insansız sistemler için Yapay Zekâ, tarım 
robotları, insan-robot etkileşimi, çevresel izleme için 

robotlar, rehabilitasyon robotları ve giyilebilir robotik/dış 
iskeletler.

RAPID PROTOTYPING JOURNAL
Kendi alanında ilk olan bu dergi, bu dinamik ve heyecan 

verici alana dair gerçekten uluslararası bir perspektif 
sunmak için, dünyanın dört bir yanından seçkin 

kaynaklardan, katkı maddesi imalatının tüm boyutlarına 
ilişkin önemli hakem değerlendirmesinden geçmiş 

eserleri bir araya getiriyor.

INTERNET RESEARCH
Sör Tim Berners-Lee tarafından icat edilen “World 

Wide Web” ifadesinin kullanıldığı ilk yayın. Günümüzde 
bu eser, sosyal medya, e-devlet, web analitiği, akıllı 

telefonlar ve mobil işletim sistemleri dâhil olmak 
üzere, İnternet teknolojileri ve uygulamaları üzerine en 

güncel araştırmaları yayınlamaya devam ediyor.

JOURNAL OF INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ETHICS 

IN SOCIETY
Bilgi ve iletişim teknolojileri son on yılda sürekli değişim 

halinde oldu. Kağıtsız ofisten nano-teknolojiye ve 
sanal öğrenme ortamlarına, bu teknolojiler toplumu, 

organizasyonları, çevreyi ve bireyleri etkilemeye devam 
ediyor. Editör Simon Rogerson, bu alanda ödüllü bir 

araştırmacı ve öğretmen olup, Avrupa’da bir bilgisayar 
ve bilişim etiği hareketi oluşturmada liderlik yapan 

isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SCM, küreselleşmenin ve tedarik zinciri tasarımını ve 

yönetimini doğrudan etkileyen hızla değişen teknoloji 
eğilimlerinin getirdiği güçlükleri ele alıyor. Kapsama 

dâhil olanlar arasında, talep tahmini, e-tedarik 
zincirleri, yalın ve çevik, entegrasyon ve iş birliği, satın 

alma, tersine ve kapalı döngülü tedarik zincirleri, 
sürdürülebilirlik ve değer zinciri stratejileri yer alıyor.
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tk.emeraldgrouppublishing.com/ect-listing
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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 hikayelerini anlamlı ve zamanında anlatmalarına 
yardımcı oluyor.
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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
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