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SAGE Reference, aralarında aşağıdaki prestijli ödül 
sahiplerinin de bulunduğu 360’ın üzerinde olmazsa 
olmaz referans kaynağından oluşur:

•  RUSA 2012 Önemli Referans Kaynakları

•  Choice Önemli Akademik Başlıklar 2011 

•  Booklist  Editörlerin Seçimi: Referans Kaynakları 2011

•  Library Journal En İyi Referans 2011

SAGE Knowledge sosyal bilimlerle ilgili güncel konular 
üzerine birinci sınıf yazarlar tarafından hazırlanan 
2.200 den fazla kitap seçkisine sahiptir. Öğrencilerin ve 
araştırmacıların bilgi tabanına katkıda bulunan akademik 
ve tamamlayıcı başlıklar içerir. Bünyesinde ayrıca, 
araştırma ve tartışma alanlarının çekirdeğini oluşturan 
temel kitaplar, erişilebilir öğrenci referansları ve eğitim 
alanında çok sayıda pratik profesyonel başlık bulundurur.

SAGE Knowledge öğrenciler, araştırmacılar ve 
akademisyenler için temel bir online sosyal bilimler 
kütüphanesidir. SAGE’in yayınları içinden 2.500’den 
fazla yüksek kaliteli başlığa ev sahipliği yapan SAGE 
Knowledge, geniş ölçüde bir SAGE eBook ve eReferans 

içeriğine sahiptir. 

Platform, araştırmacıların SAGE kitap ve referans 
kaynaklarına tek kaynaktan kesintisiz erişmelerini ve çapraz-

araştırma yapmalarını sağlar.



SAGE Knowledge’ı  
hemen deneyin!

Deneme erişimi veya online referans ve kitap 
koleksiyonunuzu oluşturmada SAGE’den yardım almak 
için bizimle iletişime geçin.  

İletişim Bilgileri

sarah.grimsley@sagepub.co.uk  
adresine veya Türkiye tek yetkili temsilcimiz EaZy 
Solutions’a ulaşmak için 
info@eazysolutions.com.tr adresine  
e-posta gönderebilirsiniz.

www.knowledge.sagepub.com 

Esnek satın alma modelleri!
SAGE Knowledge, farklı kütüphane ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
düzenlediği koleksiyonlarda esnek satın alma modelleri sunar. 

Referans başlıkları ayrıca bireysel olarak da alınabilir. 

•  Tüm Koleksiyon (2.560’dan fazla başlık)  
– %51’e kadar daha az ödeme imkanı

•  Tüm Kitap Koleksiyonu (2.200’den fazla başlık)  
– %48’e kadar daha az ödeme imkanı

•  Tüm Referans Koleksiyonu (360’dan fazla başlık)  
– %38’e kadar daha az ödeme imkanı

Konu Koleksiyonları
•	 	Yalnızca Referans •	 	Yalnızca Kitaplar

•	 	Referans + Kitaplar

için mevcuttur. 

Konu Koleksiyonları
•  İşletme ve Yönetim

•	 	Rehberlik

•	 Kriminoloji

•	 Eğitim

•	 Coğrafya

•	 	Sağlık ve Sosyal Hizmetler

•	 	Medya ve İletişim

•	 	Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler

•	 Psikoloji

•	 Sosyoloji

Öğrenciler, akademisyenler ve 
araştırmacılar için yararları:
•	 Tam metin HTML görüntüleme

•	 Kullanıcı dostu arayüz

•	 	E-posta Bölüm Linki ve sosyal siteler için ‘Paylaş’ özelliği

•	 Hızlı ve gelişmiş arama seçenekleri

•	 Bölüm/Başlıklarda arama

•	 	Arama sonuçlarını içerik türü, yayın tarihi ve ders alanına göre 
filtreleme

•	 Kitap portal sayfaları

•	 İçindekiler sayfasında gezinme

•	 Metin büyüklüğünü değiştirme

•	 Bölüm yazdırma ve PDF indirme seçenekleri

•	 	“My Knowledge” kişisel hesabı okuma listeleri yaratmaya ve aramaları 
kaydetmeyi sağlar

•	 	End Note, RefWorks ve diğer atıf yönetim programlarına aktarmayı 
içeren atıf seçenekleri

•	 	SAGE ürünlerinde ilgili içeriğe kesintisiz linkler

Kütüphaneciler için yararları
•	 	MARC kayıtları ve COUNTER raporları bulunur

•	 	Her başlık ve bölüm için kayıtlı DOI’ler

•	 	Tüm SAGE e-kitaplarını sınırsız eş zamanlı kullanım


