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Emerald’dan eCases
Gerçek dünyadaki güçlükleri araştırarak öğrencilerin ilgisini çekin

Vaka eğitimi, öğrencilere gerçek dünyanın güçlüklerini sınıf ortamında araştırma fırsatı sunarak onların 
bilgilerini iş ortamına taşımadan önce varsayımlarını ve karar verme becerilerini test etmelerini sağlar.

Konu kapsamı

•    Muhasebe ve finans

• İnşa edilmiş çevre

• Ekonomi

• Girişimcilik

•    Çevre yönetimi

•  Genel yönetim

•    İnsan kaynakları 
yönetimi

•  Uluslararası işletme

•  Liderlik

•  Yönetim bilimi

•  Pazarlama

•  Operasyon ve lojistik

•  Operasyonlar 
yönetimi ve satış

•  Kurumsal davranış

• Strateji

•  Turizm ve otelcilik
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Dünyanın dört bir yanından eCase’ler Koleksiyonlarımız, hem öğrencilere tanıdık gelebilecek büyük markaları 

hem de kendi çalışma ortamını yansıtması daha olası küçük, yerel KOBİ’leri temsil eder.

eCase Koleksiyonu
Tek bir kaynakta eksiksiz bir eCase koleksiyonu

eCase Koleksiyonu, Emerald eCase’leri ve önde gelen 
örnek olay sağlayıcılarından benzersiz lisanslı eCase 
koleksiyonundan oluşur.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Koleksiyon ve erişim seçenekleri Sınırsız, eş zamanlı, kurum çapında erişim.

Koleksiyon seçenekleri İçinde neler var? Erişim modeli

eCase Koleksiyonu (ECC) Gelişmekte Olan Piyasalarla İlgili 
Vaka Çalışmaları

The CASE Journal

The Case for Women

Lisanslı eCase’ler

12 aylık bir süre boyunca tüm içeriğe erişin.

Gelişmekte Olan 
Pazarlarda Vaka Çalışmaları 
(Emerging Markets Case 
Studies - EMCS)

Ayrı koleksiyon Abone olun: EMCS’ye 2022 aboneliği, abonelik süreniz boyunca yayınlanan 
içeriğe süresiz erişimin yanı sıra 2011’e kadar geriye giden içeriğe ücretsiz 
erişimi de içerir.

Satın alın: 2011-2021 arası bağımsız yıllık ciltler.

The CASE Journal (TCJ) Ayrı koleksiyon Abone olun: Abonelik sürenizde yayınlanan eCase’lere süresiz erişimin yanı 
sıra arşiv içeriğine ücretsiz erişim.



Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
Gelişmekte olan ekonomilere benzersiz 
bir odaklanmayla, 1.100’ün üzerinde 
eCase çalışmasını ve öğretim notlarını 
içeren, büyüyen bir koleksiyon.

EMCS, gelişmekte olan pazarlar ve 
genellikle yeteri kadar temsil edilmeyen 
gelişmekte olan ekonomilerden, 
bölgelerden ve bunlarla ilgili örnek olay 
araştırmalarında uzmanlaşmıştır ancak 
küresel olarak benzersiz ve önemli bilgiler 
sunar.

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

Bir bakışta Emerald eCases...

The CASE Journal 
(TCJ)
Örnek olay yazımı ve öğretimini savunan 
ve hem acemi hem de deneyimli 
yazarlar için bir forum sağlayan The 
CASE Association tarafından onaylanmış 
300’ün üzerinde çift kör hakem 
değerlendirmesinden geçmiş eCase.

Öğrencilere, tartışmaya dayalı öğretimin 
modern bir yorumunu sunar ve yeni nesil 
iş profesyonellerini, kurumdaki stratejik 
sorunları çözecek yeteneklerle donatır.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
The Case for Women, Forté ve MBA 
Roundtable ile ortaklık içinde 
oluşturulan bu örnek olaylar, kadın 
önderlere adanmış, yazım yarışmasından 
kazanan örnek olaylardır.

Örnek olaylar, liderlik rollerinde etkin 
biçimde performans gösteren ve diğer 
kadınlarla ortaklık içinde çalışan kadınları 
ele almaktadır.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

Lisanslı eCase’ler
Emerald içeriğinin yanı sıra, küresel ölçekte önde gelen iş 
okulları ve kurumlarından eCase’ler için lisans alırız.

Emerald Cases Hub 
Ücretsiz öğretim kaynakları

• Bir örnek olay incelemesini öğretmeye hazırlanma

• Sınıfta işleri kolaylaştırma

• Çevrim içi örnek olay öğretme

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

TAMAMEN KEŞFEDILEBILIR 
Emerald Insight 

üzerinden erişilebilen 
tüm Emerald eCase’ler, 

başlıca keşif sistemlerinde 
endekslenir.

ÇIFT KÖR HAKEM 
DEĞERLENDIRMESINDEN 

GEÇMIŞ 
Tüm Emerald eCase’ler 

çift kör bir hakem 
değerlendirmesinden 

geçer.

ÖĞRETIM NOTLARI 
eCase’lerin %90’ından fazlası; 

öğretmenlere,dinamik 
tartışmayı nasıl başlatacaklarına 

ve öğrencilerin analitik ve 
eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirmelerine nasıl yardımcı 

olacakları konularında 
fikirler sağlar.

SANAL ÖZEL SAYILAR 
Emerald eCase’ler 

gündemdeki konular ve 
ortaya çıkan trendlerdeki 
örnek olayları öne çıkaran 
düzenli sanal sayılar sunar.

SINIFTA TEST EDILMIŞ 
Emerald örnek olayları 

yayınlanmadan önce sınıfta 
test edilmiş olduğundan, 
yazarların tartışmalara ve 
sonuçlara dayalı olarak 

unsurları revize etmelerine 
imkân tanır.

KÜRESEL 
70’in üzerinde 
ülkede kapsam.

INDIRME KISITLAMASI YOK 
Kurumunuz genelinde 

sınırsız sınıf içi kullanım.

KALITELI 
The CASE Journal ve 

Emerging Markets Case 
Studies, Scopus’a dâhildir.

KISA ÖRNEK OLAYLAR 
Daha az öğrenme 

sonucuna sahip daha kısa 
eCase’ler, lisans dersleri 
için ideal bir kaynaktır.

YEREL DIL

27 İspanyolca eCase.
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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 sunumumuzda bir 
iyileştirmedir ve tüm katılımcı organizasyonlarda 
federated access’i destekler

•  ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT dahil 
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


