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Management eJournal Portfolio
50 yıldan uzun bir süre önce Emerald’ın ilk dergisi olan Management Decision’ın çıkışından bu yana, daha geniş toplum üzerinde 
uygulamalı, ikna edici veya hayat değiştirici bir etki yaratan, büyüyen bir yönetim araştırmaları portföyü konusundaki tutkumuzu 
hep koruduk. Emerald Management eJournal Portfolio, geleneksel yönetim disiplinlerine çok çeşitli farklı sektörlerden bakış açıları 
sunarken, aynı zamanda iklim değişikliği, eşitsizlik ve çatışma gibi ortaya çıkan toplumsal güçlükleri değerlendiren, mevcut en 
büyük çok disiplinli koleksiyonlardan biridir.

Geniş biçimde becerikli ve son derece bilgili yöneticilere olan talep hiç bugünkü kadar fazla olmamıştı ve bu portföy, yeni nesil 
liderleri geniş bir referans çerçevesinden yararlanarak karmaşık hususları öz güvenli biçimde ele alacak şekilde donatacaktır.

Çok disiplinli temalarda öne çıkan içerikler
MUHASEBE, FINANS VE EKONOMI
“The cost of not wanting to know – 
the professions, money laundering and 
organised crime” (Journal of Financial Crime)

Bilgiye yönelik dışa bakan tutumların üstünlüğü, 
mesleki etiğin tam ortasında yeniden tesis 
edebilmek amacı ile mesleki 
etik modelini yeniden kalibre 
etmeye yönelik yeni bir 
çerçeve oluşturma durumunu 
değerlendirir.

IŞLETME, YÖNETIM VE STRATEJI
“The impact of experiential augmented reality 
applications on fashion purchase intention”

(International Journal of Retail & 
Distribution Management)
Artırılmış gerçekliğin (AR) tüketicilerin duyuşsal ve 
davranışsal tepkisi üzerindeki 
etkilerini inceler ve tüketicilerin 
alışveriş yapmaya yönelik haz 
motivasyonunun bu ilişkiyi yönetip 
yönetmediğini değerlendirir.

IK, ÖĞRENME VE KURUMSAL ÇALIŞMALAR
“Smart HR 4.0 – how industry 4.0 is 
disrupting HR”

(Human Resource Management 
International Digest)

Çalışan kaybını azaltmak için insan analizini 
kapsamlı biçimde kullanan Credit Suisse 
örneğinden faydalanarak, Smart 
HR 4.0’ın İK alanındaki avantajlarını 
gösterir.

BILGI VE BILGI YÖNETIMI
“Digital Inequalities: Contextualizing Problems 
and Solutions”

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

“Emerging technologies for providing 
public citizen-centric services”

(Information, Technology & 
People, 2021)ÇOK 

ALINTI 
YAPILAN

GÜNCEL 
ÖZEL 

SAYILAR

PAZARLAMA
“Brand love matters to Millennials: the relevance 
of mystery, sensuality and intimacy to 
neo-luxury brands”

(Journal of Product & Brand Management)
Yeni lüks markalar bağlamında marka 
imajı boyutları olarak gizem, 
duygusallık ve samimiyet yoluyla 
satın alma niyeti ve kulaktan kulağa 
reklam üzerinde marka aşkının 
arabulucu etkisini araştırır.

YÜKSEK 
ALTMETRİK 

PUANI

OPERASYONLAR, LOJISTIK VE KALITE
“Protecting vulnerable people during pandemics 
through home delivery of essential supplies: 
a distribution logistics model”

(Journal of Humanitarian Logistics and Supply 
Chain Management)
Pratik bir uygulamaya dayalı olarak perakendeciler ile 
lojistik hizmeti sağlayıcılar arasındaki iş 
birliği dâhil olmak üzere, kârlı ve 
kaynakları verimli kullanan eve 
teslimat stratejilerini değerlendirir.

EMLAK YÖNETIMI VE INSAN ÜRÜNÜ ÇEVRE
“International Journal of Building Pathology 
and Adaptation, teorinin pratik uygulamasını 
yenilikçi ve yeni teorik çerçeveler önerisiyle 
başarılı biçimde bir araya getiriyor. Dergi, bina 
uyarlamasının ve bina patolojisinin tüm yönleri 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen, 
dünyanın dört bir yanındaki 
araştırmacılar ve öğrenciler için 
her şeyi bulabilecekleri tek bir 
kaynak haline geldi.”

Profesör Sara Wilkinson UTS, 
Sydney, Avustralya.

KAMU POLITIKASI VE ÇEVRE YÖNETIMI
International Journal of Public Leadership’in son özel 
sayılarından birinde, Covid-19 pandemisi ele alınmakta 
ve küresel olarak liderlerin başarıları ve başarısızlıkları 
değerlendirilmektedir: “Public Leadership in Times of 
Crisis–Viewpoints on Political and Administrative 
Leadership in Response to 
COVID-19”.

TURIZM VE OTELCILIK YÖNETIMI
“Gender discrimination and perceived fairness in 
the promotion process of hotel employees”

(International Journal of Contemporary 
Hospitality Management)

Terfi ettirilen çalışanın cinsiyetine, kurumsal 
adalet ve kadınlara yönelik cinsiyet 
ayrımcılığı algısına dayalı olarak, 
otel çalışanlarının terfi süreci 
konusunda otel yöneticilerinin 
bakış açılarını inceler.

KULLANICI 
GÖRÜŞÜ

GERÇEK 
ETKİ

POLİTİKADA 
KULLANILAN

ÇOKÇA 
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SDG’LERE 
BAĞLANTILI

MEDYADA 
ALINTI 

YAPILAN



Örnek konu kapsamı

Öne çıkan eserler

MANAGEMENT DECISION

Emerald’ın ilk yayını ve en uzun ömürlü akademik yönetim dergilerin 
biri olan bu dergi, yönetim alanında olağanüstü uluslararası ilerlemeler 

kaydetti. 2020’de yayınlanan 60. cildinde araştırma, ön yargılar ve 
liderlik, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ve sosyal yenilik ve 

girişimcilik konularına odaklanıyor.

EUROPEAN JOURNAL 
OF MARKETING

50 yılı aşkın süredir yayınlanan EJM, pazarlama bilgileri için önde gelen 
bir kaynak olarak sağlam bir yer edindi; dergi geçen yıl yedi yüzelli 

binden fazla kez indirildi. En çok indirilen makaleler, ünlü desteklerinin 
kullanımı, örtüşme, dijital pazarlama, marka konumlandırma stratejileri 

ve marka toplulukları gibi konuları işliyor.

ACCOUNTING, AUDITING & 
ACCOUNTABILITY JOURNAL

Bu araştırma topluluğunun temel direklerinden olan bu dergi, 
muhasebe/denetim ile bunların sosyo-ekonomik, kurumsal ve politik 

ortamları arasındaki etkileşime odaklanıyor. Benzersiz yaklaşımıyla, 
okuyucular muhasebe dünyasını aydınlatacak şekilde tasarlanmış 

sanal özel sayılar, şiirler ve kurgu parçaları bulabilirler.

Bu koleksiyon için eser listelerini indirin: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/eman-listing

Management eJournal Backfiles Portfolio ile eksiksiz bir konu kaynağı oluşturun

Tek seferlik bir ödeme ile 1898’den günümüze 176 dergi ve 69.500’den fazla 
makaleye süresiz erişim hakkı edinin 

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

INTERNET RESEARCH

Sör Tim Berners-Lee tarafından icat edilen “World Wide Web” 
ifadesinin kullanıldığı ilk yayın. Günümüzde bu eser, sosyal 

medya, e-devlet, İnternet analizi, akıllı telefonlar ve mobil işletim 
sistemleri dâhil olmak üzere, İnternet teknolojileri ve uygulamaları 

üzerine en güncel araştırmaları yayınlamaya devam ediyor.

MUHASEBE, FINANS VE EKONOMI
Kurumsal yönetişim ve sosyal sorumluluk Finansal 
düzenleme

IŞLETME, YÖNETIM VE STRATEJI
Performansa yönelik yönetim 
İnovasyon ve girişimcilik stratejileri

IK, ÖĞRENME VE KURUMSAL ÇALIŞMALAR
İş/Yaşam dengesi 
Çalışan bağlılığı taktikleri

BILGI VE BILGI YÖNETIMI
Verilerin korunması ve gizlilik 
Dijital uçurum

PAZARLAMA
Birlikte oluşturma ve değer 
Yapay zekâ

OPERASYONLAR, LOJISTIK VE KALITE
Yeşil tedarik zinciri 
Endüstri 4.0

EMLAK YÖNETIMI VE INSAN ÜRÜNÜ ÇEVRE
Emlak yönetimi 
İnşaat yönetimi

KAMU POLITIKASI VE ÇEVRE YÖNETIMI
Felaket riski yönetimi 
e-Devlet

TURIZM VE OTELCILIK
Sosyal medyadaki turizm yorumları 
Hüzün turizmi

2022 portföyüne eklenen yeni eserler
JOURNAL OF ACCOUNTING LITERATURE

TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY 
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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 hikâyelerini anlamlı ve dakik bir şekilde 
anlatmalarına yardımcı oluyor.

Bize ulaşınHakkımızda

YENI IÇERIK/KOLEKSIYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERI:
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 indekslenir

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

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