eJournals

Yönetim araştırmalarında öncü
kütüphane

Yönetim ve tamamlayıcı uzmanlık konularında kapsamlı içerik

2015

www.emeraldgrouppublishing.com/tk/ejournals

Emerald’a hoş geldiniz
Emerald, size hakem değerlendirmesinden geçmiş, son derece kaliteli araştırmalar sunan küresel bir yayıncıdır.
Yönetim e-Dergilerimiz, Financial Times En İyi 100 işletme okulunun 88’i tarafından temel içerik olarak kabul edilmekte
olup, Uzmanlık Alanı e-Dergilerimiz de bu güçten yararlanarak geniş bir yelpazeyi kapsayan alanlarda odaklı
uluslararası araştırmalar sunmaktadır.
Emerald eJournals, yaklaşık 290 dergiden 120.000’i aşkın makaleye yer vermektedir. Eserlerimizden pek çoğu Thomson
Reuters (ISI) ve Scopus tarafından indekslenmekte olup, içerikler, araştırmaya özgün katkı sağlayacak ve de güncel
konularla kullanışlı bir şekilde alakalı olacak şekilde seçilmektedir. Sürekli eklenen yeni makaleler sayesinde, abonelik,
öğrencilerin, araştırmacıların ve sektörün ilgili ve güncel içeriklere erişmelerini sağlar.

eJournals

Premier

Emerald eJournals Premier, hem bilinen hem de yeni ortaya çıkan ilgi alanlarında en güncel, hakem değerlendirmesinden geçmiş,
uluslararası araştırmalara yer veren, en kapsamlı, disiplinler arası dergi veri tabanımızdır.
En geniş kapsamlı içerik sunacak şekilde tasarlanan Premier eJournals, Yönetim Veri Tabanımız ile Uzmanlık Alanı Koleksiyonlarımızı
bir araya getirerek çok geniş bir yelpazeye yayılan ve dünyanın dört bir yanından önde gelen araştırmacılara ait son derece kaliteli
yayınlar sunmaktadır.

Emerald Management eJournals Veri Tabanı:
Yönetim araştırmaları alanında kabul görmüş bir lider olarak, bu alanda 200’ün üzerinde dergiyle tüm yönetim disiplinlerinde
kapsamlı bir kaynak sağlamaktayız.
Muhasebe, Finans ve
Ekonomi

İşletme, Yönetim ve
Strateji

İK, Öğrenme ve
Organizasyon
Çalışmaları

Bilgi Yönetimi

Operasyonlar, Lojistik
ve Kalite

Emlak Yönetimi ve
İnsan Ürünü Çevre

Kamu Politikası ve
Çevre Yönetimi

Turizm ve Otelcilik
Yönetimi

Pazarlama

Emerald Uzmanlık Alanı e-Dergi Koleksiyonu:
Uzmanlık Alanı e-Dergi Koleksiyonumuz, yönetim alanındaki uzmanlığımızı diğer uygulamalı çalışma alanlarına yaymaktadır.
Bu bilgi birikimi, ilgili alanlarda çalışma yapan topluluklarımızın güçlü desteği sayesinde oluşturulmuştur.
Eğitim
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Mühendislik

Sağlık ve Sosyal
Hizmetler

Kütüphanecilik

Emerald eDergilerini seçin ve pek çok özellik ve
avantajlardan yararlanın…
• Hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm
yeni içeriklere anında erişim – bu,
okuyucularınızın en yeni araştırmaları
yayınlandıkları anda okuyabileceği
anlamına gelir.
• Araştırmalara süresiz (daimi) erişim
– aboneliğinizi sonlandırsanız bile,
abone olduğunuz yıllarda yayınlanan
tüm içeriğe erişmeye devam
edebilirsiniz. Ayrıca, aboneliğiniz
süresince dergi arşivlerine kiralık
erişimden de faydalanabilirsiniz.
• Yüksek kaliteli, uluslararası içeriğe
erişim – ilgi alanınızdaki en güncel,
küresel, hakem değerlendirmesinden
geçmiş araştırmalara ulaşmanızı sağlar.
• Arşiv erişimi – 1994 yılına kadar
uzanan e-Dergi arşiviyle geçmişe
dönük içerik sağlar.
• Etkin alıntı yönetimi – EndNote,
Reference Manager, RefWorks,
ProCite ve Zotero ile referans
bağlantısı uyumluluğu sunar.
• Kişiselleştirme hizmetleri – kendi
kullanıcı profillerinizi, kişiye özel
aramalarınızı, makale ve İçindekiler
uyarılarınızı, yer imli eserlerinizi ve
işaretli listelerinizi oluşturun.

• Kullanımı kolay platform – ihtiyacınız
olan bilgiyi hızlı ve kolay biçimde
bulmanızı sağlayan basit tarama ve
gözden geçirme işlevi.

• Özgürlükçü Dijital Haklar Yönetimi
(DRM) – hiçbir cihaza indirme
kısıtlaması olmadan, eş zamanlı,
kurum çapında erişim olanağı.

• Makalelere erken erişim –
“Emerald EarlyCite” işleviyle,
makaleleri yayınlanmadan en az
üç ay önce indirin.

• Kolay keşif – aralarında Serial
Solutions, Ex-Libris ve EBSCO
gibi hizmetlerin de bulunduğu keşif
hizmetleri aracılığıyla erişime açık içerik.

• Sürekli destek – kütüphaneciler,
yazarlar, araştırmacılar, mühendisler,
öğretmenler ve öğrenciler için ek
kaynaklar içeren özel portallara erişim
de dâhil, eksiksiz eğitim ve destek
sunulmaktadır.

• Endüstri standartlarına uygun –
Open URL, Shibboleth ve Athens
kimlik doğrulamalıve SUSHI kullanım
istatistikleri.

• Hareket halinde erişilebilir –
Emerald eDergileri’nin tüm içeriği
iOS ve Android cihazları üzerinden
görüntülenebilmektedir
• Çok daha fazla sayıda ilgili
makale – mevcut veya hızla ortaya
çıkan ilgi alanlarında daha fazla
makale üretebilmemiz için makale
yayınlama kapasitemiz araştırma
eğilimlerini çok yakından takip
edecek şekilde tasarlanmaktadır.
Bu türde içeriklere erişim sağlanması,
kütüphane kullanımını artırmanıza
ve aboneliğinizden en iyi şekilde
faydalanmanıza yardımcı olur.

Emerald Insight
Bu koleksiyon www.
emeraldinsight.com
üzerinden sağlanmaktadır.
Bugün tarayın ve gözden
geçirin!

Emerald eDergilerine erişim kolay

Doğrudan masa
üstünüze

Emerald mobil
sitesi

Hızlı ve gelişmiş
tarama

İçeriği gözden
geçirme

PDF olarak
indirme

HTML olarak
görüntüleme

Abonelik seçme
Çok çeşitli abonelik seçenekleri bulunmaktadır; daha fazla ayrıntı için lütfen Emerald temsilcinizle irtibat kurun.
Bölge ofislerimiz ve temsilcilerimizin irtibat bilgilerine www.emeraldinsight.com/offices adresinden ulaşabilirsiniz.
Emerald eDergiler’in güncel tam başlık listesini (PDF) indirmek için lütfen www.emeraldinsight.com/tk/ejournal-list
adresini ziyaret edin.
Veya akıllı telefonunuzla bu barkodu tarayın:

www.emeraldgrouppublishing.com
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Emerald Management eJournals Veri Tabanı
Yönetim araştırmaları alanında lider
Emerald, yönetim araştırmalarında güçlü bir mirasa sahiptir. Bu alanda uzun süredir kabul edilen liderliği, koleksiyonumuzun
genişliği, bu alanda çalışan veya eğitim alan öğrencilere, araştırmacılara ve iş uygulayıcılarına birinci sınıf bir kaynak sağlamaya
devam etmemizi sağlamaktadır. Tüm araştırma makaleleri titiz bir hakemlik sürecinden geçer ve böylece içeriğin hem konunuzla
alakalı hem de yüksek kalitede olduğundan emin olabilirsiniz.
Bu koleksiyonda yer alan başlıca konu alanları aşağıdaki gibidir:

Muhasebe, Finans ve
Ekonomi
Bu alandaki akademik ve
profesyonel araştırma topluluklarına
hizmet veren son derece kaliteli, disiplinler arası bir koleksiyon.
Yazarlar Chicago Booth Üniversitesi (ABD), Cambridge
Üniversitesi (Birleşik Krallık) ve KPMG başta olmak üzere
dünyanın önde gelen kurumlarından seçilmektedir.
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenen önemli
eserler arasında, İş Gücü Araştırma Enstitüsü (IZA)’dan
katkılar içeren International Journal of Manpower ve Scopus
tarafından dünyanın en iyi üç disiplinler arası muhasebe
dergisi arasında sayılan Accounting, Auditing & Accountability
Journal bulunmaktadır. Koleksiyonda aynı zamanda, 35 yıllık
köklü bir geçmişe sahip ve 2012 yılında 170.000’in üzerinde
makale indirilen Managerial Finance de yer alıyor.

İK, Öğrenme ve
Organizasyon
Çalışmaları
Öğrenme ve gelişim, performans
yönetimi ve ölçümü, organizasyon çalışmaları ve insan
kaynakları yönetimi de dâhil olmak üzere bütün ana konuları
barındırmaktadır. Yazarlar Harvard Üniversitesi (ABD), Cass
Business School (Birleşik Krallık), Stanford Üniversitesi
(ABD) ve Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık) gibi
dünyanın önde gelen kurumlarındandır.
Koleksiyon, Leadership & Organization Development Journal,
Journal of Organizational Change Management, Personnel
Review, Employee Relations, Career Development
International da dâhil olmak üzere Thomson Reuters (ISI)’de
indekslenen eserleri içermektedir.

İşletme, Yönetim ve
Strateji
Yönetim bilimi, girişimcilik, iş etiği,
strateji ve uluslararası işletmenin
de dâhil olduğu başlıca disiplinlere yer verilmektedir. Bu
koleksiyondaki araştırmalar; Coca-Cola, Boeing, Nokia,
McDonald`s, IBM ve Procter & Gamble gibi dünyanın en
tanınan markalarından bazılarını da kapsayan örnek vaka
incelemeleriyle işletmeler ve toplum üzerinde somut bir
etkiye sahiptir.
International Journal of Conflict Management, Journal
of Service Management ve Cross Cultural Management
dergileri de dahil olmak üzere bu koleksiyonda yer alan
6 dergi Thomson Reuters tarafından indekslenmektedir.

Bilgi Yönetimi
Günümüzün bilgi ekonomisi
içerisinde önemli bakış açılarını
temsil eden kapsam, bilgi
sistemleri ve bilgi yönetimi
alanlarında önemli konuları içermektedir. Editörler Monash
Üniversitesi (Avustralya), London School of Economics
and Political Science (Birleşik Krallık) ve Hong Kong Şehir
Üniversitesi gibi saygın kurumlardandır.
Alanında en eski ve en yetkin uluslararası akademik
dergi kabul edilen Journal of Knowledge Management ve
“World Wide Web” terimini ilk kullanan yayın olan Internet
Research de dâhil olmak üzere dergilerinin üçte biri
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenmektedir.

Dünyanın en iyi 100 işletme okulundan (Financial Times Global
MBA Rankings 2014 – FT 100 tarafından listelenen) 88’i Emerald
müşterisidir.
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Pazarlama
Phillip Kotler ve Christian
Grönroos gibi dünyaca tanınan
yazarlarıyla alanındaki en büyük
koleksiyonlardan biri. Journal of
Social Marketing, Journal of Historical Research in Marketing
ve Journal of Islamic Marketing gibi eserlerle yeni alanlara
açılım yapılmaktadır.
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenen eserler arasında
şunlar yer almaktadır: Academy of Marketing tarafından
onaylanan European Journal of Marketing ve International
Marketing Review, Thomson Reuters (ISI) etki faktörü 1.00 ve
üzerinde olan iki uluslararası pazarlama dergisidir.

Emlak Yönetimi ve
İnsan Ürünü Çevre
Bu alandaki en büyük koleksiyon
olup, Avrupa Emlak Birliği
(ERES) gibi önde gelen kuruluşlarla yakından bağlantılıdır.
İnşaat ve emlak yönetimi gibi köklü alanlardaki güçle,
araştırmalar ayrıca afetlere karşı dayanıklılık, kültürel miras
ve sürdürülebilir kalkınma da dâhil olmak üzere yeni ortaya
çıkan eğilimleri de kapsamaktadır.
Koleksiyon, CIB tarafından önerilen dokuz dergiye yer
vermektedir ve başlıca eserler arasında Construction
Innovation, International Journal of Disaster Resilience
in the Built Environment ve Smart and Sustainable Built
Environment bulunmaktadır.

Turizm ve Otelcilik
Yönetimi
Dünyanın dört bir yanında her
dakika bir belge indirilen bu
koleksiyon, turizm ve otelcilik alanlarındaki çok çeşitli ve
yeni ortaya çıkan konu başlıklarını araştırmaktadır. Çağdaş
yönetim disiplinleri alanında özellikle güçlüdür ve bir dizi
eser uygulayıcıların araştırma bulgularını benimsemelerine
yardımcı olmaya odaklıdır.
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenen International
Journal of Contemporary Hospitality Management ve bu alanda
dünyanın en köklü dergisi Tourism Review yer almaktadır.

Operasyonlar, Lojistik
ve Kalite
Operasyon yönetimi, kalite
yönetimi, lojistik ve tedarik
zinciri yönetimi alanlarını eksiksiz biçimde kapsamasıyla
benzersiz ve bu alanlarda çalışma yapan araştırmacılar için
vazgeçilmez bir koleksiyon.
International Journal of Operations & Production
Management, Avrupa Operasyonlar Yönetim Derneğinin
(EurOMA) resmi dergisi, International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management ve Supply Chain
Management: An International Journal da dâhil olmak
üzere Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenen
5 dergi bulunmaktadır.

Kamu Politikası ve
Çevre Yönetimi
Dünyanın dört bir yanındaki
politika belirleyicileri etkileyen bu
portföy kamu sektörünü ve ilgili araştırmaları kapsamaktadır.
Koleksiyon, e-yönetişim, kamu idaresi ve sosyal politika, acil
hizmetler ve polis hizmetleri ile çevre yönetimi gibi birbirine
bağlı araştırma alanlarını içermektedir.
Yüz yılı aşkın süredir gıda bilimi ve yönetimi araştırmaları
için seçkin bir kaynak olan British Food Journal ve son
derece konu odaklı International Journal of Climate Change
Strategies and Management adlı eserlerin de dâhil olduğu dört
eser Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenmektedir.

“Mannheim Üniversitesi yıllardır Emerald
müşterisidir ve Emerald eDergiler’inin
içeriğinden son derece memnunuz.
Emerald Yönetim dergileri öğrencilerimizin
saygısını kazanmıştır ve yoğun biçimde
kullanılmaktadır. Mannheim Üniversitesi,
kütüphane görevlilerinin, yazarların ve
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen
çok çeşitli özel destek kaynaklarından
faydalanmaktadır. Emerald bünyesinde çalışan
cana yakın, yetenekli ve güvenilir personele de
değer veriyoruz”.
Per Knudsen, Üniversite Kütüphanesi Müdür Yardımcısı,
Mannheim Üniversitesi, Almanya

www.emeraldgrouppublishing.com

05

Emerald Uzmanlık Alanı e-Dergi Koleksiyonu
Konu uzmanlığına adanmış…
Yönetim alanındaki güçlü yönlerinizi tamamlamak ve geliştirmek için tasarlanan Emerald, Eğitim, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal
Hizmet ve Kütüphanecilik alanlarında son derece kaliteli araştırmalar yayınlayarak teklifini çeşitlendirmektedir. Toplumsal
kalkınma konusuna kendimizi adamış olmamız sayesinde, Emerald’ın Uzmanlık Alanı e-Dergi koleksiyonları size alanınızda en
güncel, konu odaklı araştırmalara erişim imkânı sunmaktadır.

Eğitim
Yönetim, teknoloji, sosyal adalet
ve çeşitlilik de dâhil olmak üzere
dünya çapında en güncel alan
kapsamı. Önemli eserler arasında
Education + Training ve Stanford Üniversitesi, Vanderbilt
Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi gibi dünyanın önde
gelen kurumlarından saygın bilim adamlarının yayınlanan
çalışmalarını içeren Journal of Educational Administration
bulunmaktadır.
Bu koleksiyon, UCEA Roald F. Campbell Lifetime
Achievement Award resmi sponsoru olarak ve ASHE
Best Dissertation Ödülü ile University Vocational Awards
Council’ın Higher Education, Skills and Work-based Learning
adlı resmi dergisini yayınlayarak eğitim topluluğuna sponsor
olarak güçlü bir destek sağlamaktadır.

Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Sağlık ve sosyal hizmet ile yan
alanlarda araştırma, yönetim ve
uygulamayı da kapsayan çok önemli bilgiler. İçerik, uygulama
için iyileştirmeler önerir ve araştırma ve politikanın sosyal
etkilerini inceler.
Başlıca eserler arasında Journal of Health Organization and
Management ve International Journal of Health Care Quality
Assurance, MEDLINE’da indekslenmektedir; tüm yetişkin
kullanıcı gruplarında korunmayı kapsayan The Journal of Adult
Protection ve Tizard Learning Disability Review yer almaktadır.

Mühendislik
Makine ve elektrik mühendisliğinin
temel alanlarına vurgu yapan
bu koleksiyon, dünyanın en
saygın kurumlarının bazılarından
hem editör hem de yazar katkılarına yer vermektedir. Tüm
dergiler hakem değerlendirmesinden geçmekte ve havauzay, otomotiv ve imalat sektörlerindeki küresel kuruluşlar
tarafından uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Katkı maddesi üretim araştırması alanında dünyanın seçkin
dergisi olan Rapid Prototyping Journal ve Robot bilimine
adanmış en eski dergi olan Industrial Robot: An International
Journal da dâhil olmak üzere dergilerin yaklaşık %70’i
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenmektedir.

Kütüphanecilik
Dünya çapında kütüphane
yönetimi, kütüphane teknolojileri
ve bilgi bilimi gibi ana konuları
kapsayarak, kütüphane çalışanları,
enformasyon bilim insanları, eğitimciler ve öğrenciler için
kapsamlı bir kaynak niteliği taşır.
Seçilen makaleler, The International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) ile işbirliği içerisinde ve Bill
and Melinda Gates Vakfı’nın Küresel Kütüphaneler İnisiyatifi’nin
gayri resmi düzenlemelerine uygun olarak yayınlanmaktadır.
Bu koleksiyondaki eserlerin %40’ı, Journal of Documentation
ve Interlending & Document Supply da dâhil olmak üzere
Thomson Reuters (ISI) tarafından indekslenmektedir.

“Emerald’ın kütüphane ve bilgi bilimi dergileri bugünün uygulama ve yenilikçilik
fikirlerini yarının araştırmalarıyla dengeler. Bunlar hep beraber aktif profesyoneller
ve öğrencileri eğiten bir yapı oluşturmaktadır. Yöneticiler ve işe yeni başlayanlar
uluslararası kapsam ve teknoloji derinliğinden eşit biçimde faydalanırlar”.
Michael Seadle, Editör, Library Hi Tech, Kütüphane ve Bilgi Bilimleri Enstitüsü, Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya
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Emerald e-Dergiler’e abone olarak ek kaynaklardan
faydalanın
Araştırmalarınızı daha da kolaylaştırmak ve aboneliğinizi iyileştirecek bir dizi değerli araç sağlamak üzere tasarlanan, çeşitli
ücretsiz kaynaklar sunmaktayız.

Yazarlar için

Araştırma Bölgesi (Research Zone)
Yazarlığın tüm yönlerine ilişkin
bilgiler, kendi çalışmanızı (veya
öğrencilerinizin çalışmalarını) nasıl
yayınlatacağınıza ve yayılmasını en
yüksek seviyeye nasıl çıkaracağınıza
dair pratik ipuçları ve rehberlik.

Kütüphaneciler için

En güncel araştırma ve geliştirmeleri
nasıl yakından takip edebileceğinize
dair öneri ve destek sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Öğrenme Bölgesi (Learning Zone)

Kütüphane ve bilgi profesyonellerinin
karşılaştığı sorunlara yönelik
kapsamlı çözümler.

Mühendisler için

MBA, akademik unvan, yöneticilik
dersleri ve işletmeyle ilgili çalışma
yapanlara yönelik kaynaklar.

Öğretme Bölgesi (Teaching Zone)
Bilgi açısından zengin uygulamalı ve
teorik makaleler, mülakatlar, örnek
olay incelemeleri, bakış açıları ve
daha fazlası …

İşletme ve yönetim alanlarındaki
öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik
kaynaklar.

Emerald’ın sunduğu son derece kapsamlı online
ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz
eBookSeries

EmergingMarketsCaseStudies

Parmaklarınızın ucunda bir
kütüphane

Küresel güncel konularla ilgili
yerel iç görüler

Elektronik erişimin kolaylığı ile geniş
bir içeriği bünyesinde birleştiren
e-Kitap Serileri Koleksiyonu

Dünyanın gelişmekte olan
ekonomilerine ışık tutan eğitim
amaçlı örnek olaylar

BackfilesAdditions

Backfiles
Emerald’dan 100 yılı aşkın süredir
devam eden yönetim araştırmaları
Yer tasarrufu sağlayan, online
erişim avantajlarıyla, tarihsel
araştırmaları yeniden keşfedin

EngineeringBackfiles

Emerald mirasınızı tamamlayın
Emerald eDergilere sürekli online
erişim ile elektronik içeriklerinizi
güvence altına alın

ManagementFirst

Geleceği tasarlamak için
geçmişten ders alma

Yoğun iş tempolu yöneticiler için
vazgeçilmez bir kaynak

60 yılı aşkın süredir devam eden
mühendislik araştırmaları

Yönetim kavramlarını uygulamalı
tavsiyelere dönüştüren ödüllü iş aracı

www.emeraldgrouppublishing.com
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Emerald Hakkında
Emerald, araştırma ve uygulamayı toplum yararına bir araya getiren küresel bir yayıncıdır. 45 yılı aşkın
yayıncılık tecrübesiyle Emerald, yaklaşık 290 dergi, 2.350’den fazla kitap ve kitap serisi ciltleri ve de geniş bir
online ürün ve hizmet portföyü yönetmektedir.
Emerald sürekli olarak, eğitim, araştırmacı ve uygulayıcı
pazarlarına yenilikçi araştırma, kaynak ve hizmetler
sağlayarak dünyanın dört bir yanındaki tüm topluluklarımızın
ilk tercihi olmayı amaçlamaktadır. Felsefemiz her zaman,
bu topluluklarda bilgi birikimini artıran ve öğretimi destekleyen,
toplumu ve çevreyi geliştiren ve devlet politikalarını ve iş
uygulamalarını etkileyen anlamlı bir etki yaratmak olarak
süre gelmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için Emerald,

en yüksek kalitede, tarafsız hakem değerlendirmesinden
geçmiş araştırmaların oluşturulmasına ve yayılmasına büyük
önem vermektedir. Hızla büyüyen, bağımsız bir yayıncı olarak
her iki anlamda da en iyisini sunmaktayız: pazar ihtiyaçlarına
hızlı biçimde yanıt verebilecek kadar çevik ve hizmet
verdiği toplulukları sürekli desteklemek suretiyle hizmet
kusursuzluğu sağlayan, aynı zamanda önemli araştırma
ve destek hizmetleri sunan bir küresel kaynak.

Burada müşterilerimizin bizim hakkımızdaki yorumlarından bazılarını bulabilirsiniz…
“EFMD, 2003 yılından bu yana Emerald
ile yakın çalışma gerçekleştirmektedir…
Ortaklığımız son derece güçlüdür ve Emerald
işletme okullarının küresel gelişimi konusunda
birlikte odaklandığımız önemli stratejik
ortaklarımızdan birisidir. İlişkilerimizin daha güzel
olacağından, gelişerek büyüyeceğinden eminim
ve gelecekteki işbirliği fırsatlarının devamı
konusunda da sabırsızlanıyorum.”

“International Journal of Quality & Reliability
Management okumak benim işimin çok önemli
bir parçasıdır… Kendi kişisel deneyimlerimden,
onun birinci sınıf hakemlik sistemine sahip
olduğunu biliyorum.”

Profesör Eric Cornuel, İcra Kurulu Üyesi (CEO) ve Genel Direktör,
EFMD

“Emerald’ın veri tabanı nitelikli ve güvenilir bilgi
için hiç şüphesiz zengin ve bitmek bilmez bir
kaynaktır.”

“Emerald, iş yönetimi ve bilgi yönetimi
öğrencilerimi yönlendirdiğim 1 numaralı veri
tabanıdır.”

Profesör Roger Williams, Organizasyon ve Yönetim Onursal
Profesörü, Erasmus Üniversitesi, Rotterdam

Marcos Leandro Freitas Hübner, Universidade de Caxias do
Sul, Brezilya

Sophie van der Walt, Konu Kütüphanecisi, Johannesburg
Üniversitesi, Güney Afrika
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