
Örnek Olaylar 
ile öğretim

Önde gelen örnek olay yazma 
uzmanları ve öğretmenlerden, 

örnek olaylarla öğrencilerin 
nasıl motive edileceği ve 

deneysel öğrenmeden en iyi 
şekilde nasıl faydalanılacağına 

dair tavsiyeler

e-Cases hakkında daha fazla bilgi edinin: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases



 “Örnek olaylar, öğrenciyi bir derse kapsamlı biçimde hazırlanmaya teşvik etmek ve ardından onları ilgili 
teorileri ve uygulamaları su yüzüne çıkaran daha derin bir yönetim karar verme tartışmasına çekmek için 
küçük gruplarla çalışmak için harika.”

Michael Goldman, Baş Editör, Emerging Markets Case Studies

 “Öğrencilerin belirli modelleri, daha önce sınıfta öğrettiğim teoriler veya kavramları uygulamalarını 
istediğimde örnek olayları kullanıyorum. Örnek olaylar, öğrencilere gerçek hayatta işlerin nasıl yürüdüğüne 
dair örnekler sağlama konusunda çok işe yarıyor ve onlardan bu bilgileri belirli bir duruma uygulamalarını 
istiyoruz.”

Rebecca Morrison, Baş Editör, The CASE Journal

“Örnek olaylar açıkların kapatılmasına da yardımcı olurlar. Yalnızca teoriyi pratiğe bağlamakla 
kalmayıp ayrıca yeni ilginç şirketler ve sektörlerle ilgili bilgi temin ederek olayların kahramanın 
gözünden görülmesini sağlamakta ve gerçek dünyada bireylerin işte nasıl faaliyet gösterdiklerini 
açıklamaya da yardımcı oluyorlar.”

Justin O’Brien, Lisans Üstü Programları Yetkili Müdürü, University of Surrey

Öğrencileri katkıda bulunmaya 
hazırlanması
•   Örnek olayı öğrencilere, örnek olay tartışmasından en az bir hafta önce gönderin

•  Yazılı ödevler için öğrencilere örnek olayla birlikte ödev soruları verin

•   Herhangi bir ilgili okuma ödevi verilmesi gerekip gerekmediğini görmek için eğitim 
notlarını kontrol edin

•    Herhangi bir ilgili video içeriği ödevi verilmesi gerekip gerekmediğini görmek için 
eğitim notlarını kontrol edin

•  Sınıfta dağıtmak üzere, eğitim notlarından kapanışa ait bölümlerini hazırlayın.

Örnek olay incelemesi dersinizin hazırlanması

Örnek olay incelemesini nasıl seçeceksiniz? Dersi nasıl yapılandıracaksınız?

Hangi oda düzenine, araçlara ve kaynaklara ihtiyacınız olacak?
Ne gibi öğrenme sonuçlarına 
ulaşmak istiyorsunuz?

Öğrencilerin nasıl katkıda bulunmalarını istiyorsunuz?

Örnek olay incelemesini öğretmeye hazırlanma
Bir örnek olay incelemesi kullanmalı mıyım?

Öğretmeye hazırlanma konusunda daha fazla bilgi 
edinmek için Emerald Cases Hub’ı ziyaret edin

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub



Sınıfta işleri kolaylaştırma
Öğrencilerin örnek olay incelemelerine dâhil edilmesi

•  Küçük gruplar kullanın ve öğrencileri, şirketlerin karşılaştığı 
yönetim ikilemlerine odaklamak için rol canlandırma 
yönetime yer verin

•  Tartışmanın ortalarına doğru, öğrencileri, bakış açılarını 
ve çıkarımlarının gerekçelerini yeniden düşünmeye teşvik 
etmek için bir karşı argüman sunun

•  Özellikle öğrencilerinizin hayal gücünü canlandırmış eski 
bir örnek vakayı yeniden ele alın ve onu, öğrencilerinizin 
zorlanıyor olabilecekleri başka örnek olaylardaki kavramları 
tartışmak için kullanın

•  İlgili dönem içinde öğrencilerin odaklandığı hususlara 
özellikle dikkat ederek öğrenme tarzlarını ve ortamlarını 
çeşitlendirin. Başka şekilde sınavlara veya ödevlere 
odaklanmışlarsa daha eğlendirici veya oyalayıcı tarzlara 
daha iyi yanıt verebilirler

•  Tartışmanın zorlu olduğu sınıflarda, örnek olay bağlamının 
kendisine odaklanın ve öğrencilerin durumuyla mümkün 
olduğunca ilgili olmasını sağlayın. Bu, bölgesel bağlam veya 
tartışılan şirket türü yoluyla yapılabilir

Beklenmeyene yanıt verilmesi
NELER IÇIN PLAN YAPMANIZ GEREKEBILIR?

•  Tartışmanın hararetlenmesi

•  Öğrencilerin hazırlıksız gelmesi

•  Bir öğrencinin sınıftaki tartışmayı domine etmesi

•  Diğer öğrencilerin katılım göstermemesi.

Daha derin düşünmenin teşvik edilmesi
Öğretmen olarak, tüm örnek olay 
incelemesi tartışmalarındaki rolünüz, 
öğrencileri söz konusu konunun daha derin 
bir anlayışına yönlendirmektir.

Öğrencilerin hızlıca çözümlere 
geçmeyip, çözümü pek çok perspektiften 
düşünmelerini sağlamaya çalışın.

Öğrencilerin kendi deneyimlerine dayalı olarak 
yargılarda bulunmaktan kaçınmalarına ve bir 
örnek olayı mümkün olduğunca objektif biçimde 
analiz etmelerine yardımcı olun.

Tartışmaları örnek olayın gerçeklerine 
döndürmeye devam etmek ve öğrencileri, 
analizlerini derinleştirmeye ve ilk yargılarını 
sorgulamaya teşvik edecek iddialı sorular 
sormak önemlidir.

Örnek olayların çevrim içi öğretilmesi
1. KISA ÖRNEK OLAYLAR SEÇIN 
Örnek olay seçimi en önemli noktadır. Sınıftaki odaklanmayı sürdürmek için daha az sayıda öğrenme 
sonucuna sahip daha kısa örnek olaylar kullanılmasını öneririz.

2. TEKNOLOJI ARAÇLARIYLA KATILIMI TEŞVIK EDIN 
Ders esnasında, öğrencilerin katılım gösterdiğinden emin olmak için eğitim notlarındaki önerilen 
tartışma sorularından en iyi şekilde faydalanın. Daha fazla katılım için anketlere ve sohbet 
fonksiyonlarına imkân tanıyan teknolojileri kullanın.

3. TARTIŞMA BAŞLIKLARI OLUŞTURUN 
Çevrim içi dersler arasında tartışma başlıkları oluşturun ve öğrenciler arasında motivasyonu korumak 
için bunları kullanın. Bu, öğrenci katılımını takip etmek için harika bir yoldur. En fazla yanıtı alabilmek 
için her zaman günün aynı saatinde gönderi yapmamak iyi bir fikir olabilir.

4. ÖĞRENCI TOPLULUĞU KATILIMINI DESTEKLEYIN 
Özellikle, öğrencileriniz kendi akranlarıyla yüz yüze zaman geçirmeyeceklerinden, topluluğunuzu 
destekleyin. Çevrim içi bir formatta bunu teşvik etmek, olası sınıf dışı tartışmanın devam etmesini 
sağlayacaktır.
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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 dakik bir şekilde 
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


